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رريّ كتاب النإصاف والتح
رريّ رريّ، عن أباي العلءا المع *)(في دفع الظلم والتج

**)(لبان العديم

558 - 660
باسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ المإام أوحد الفضلءا، سإيد العلماءا، الصاحب كمال الدين، جمال السإلم، باهاءا النإام، باقية السلف الكرام،
أوحد عصره، ووفريد دهره، عمر بان الصاحب السعيد المإام العلمإة قاضي القضاة نإجم الدين أباي الحسن أحمد، بان
الصاحب السعيد قاضي القضاة جمال الدين أباي غانإم هبة الله، بان قاضي القضاة مإجد الدين أباي عبد الله مإحمد، بان

قاضي القضاة جمال الدين أباي الفضل هبة الله، بان قاضي القضاة نإجم الدين أباي الحسن أحمد بان يحيى بان زهير بان
أباي جرادة، تغمده الله بارحمته ورضوانإه:

ممإبطل الباطل. رق، و قق الح حح ممإ الحمد لله الكريم العادل، ذيّ الفضل الشامإل، والحسان الكامإل، 
رل الله وحده ل رتوفيق، وهدانإا باه إلى سإواءا الطريق. وأشهد أن ل إله إ أحمده على مإا مإنحنا مإن ال

رواب، اا عبده ال رن مإحمد منه. وأشهد أ رح باالوحدانإية مإذهبه ودي منه، وص شريك له، شهادة مإن خلص له يقي
قبن للصواب، أرسإله بااليات الباهرة، والحجج الزاهرة، والدلئال الظاهرة، ففرق باين ورسإوله الم

رمإته إلى الصراط المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله مج والقويّ، وهدى أ الصحيح والسقيم، والمعو
نن إلى يوم الدين. خخبين، وعلى التاباعين لهم باإحسا الكرمإين، وأصحاباه الهداة المنت

ررة النعمان، أباي العلءا أحمد بان عبد الله حت عالم مإع رنفا نة مإن مإص قنإي وقفت على جمل وباعد، فإ
اة على ححسان، مإحتوي اا مإن الفوائاد ال اة فنونإ خدع ممإو ةة باالفصاحة والبيان،  متها مإشحونإ بان سإليمان، فوجد

قَقطة، ول يدرك خسإ للباب؛ ل يجد الطامإح فيها  اة مإن علوم العرب على الخالص وال أنإواع الداب، مإشتمل
ييزة على غيرها عند أهل النإصاف، قصده اة باهذه الوصاف، مإم رص رما كانإت مإخت الكاشح فيها غلطة. ول
اة مإن يبعوا كتبه على وجه النإتقاد، ووجدوها خالي خيه، فتت خيه، وحسدوه إذ لم ينالو سإع معوا وع ةة لم ي جماع

قَين، خم يشين، سإلكوا فيها مإعه مإسلك الكذب وال ختها مإن العيب وال حلموا سإلمإ الزيغ والفساد؛ فحين ع
ححدة، ةمل خل ال يسبيل. فمنهم مإن وضع على لسانإه أقوا حل عن سإواءا ال خمإوه بااللحاد والتعطيل، والعدو ور
خعقله اا، و حته ذنإوبا اا، وحسنا خنه عيوبا حسإ خمإحا خصده، لجعلوا  خق ومإنهم مإن حمل كلمإه على غير المعنى الذيّ 

حلمه عن يرفوا ك قدين والسإلم؛ وح خشقوه باأليم السهام، وأخرجوه عن ال اا؛ ور حفسق مزهده  اا، و ةحمق
حعه، وأوقعوه في غير مإواقعه. مإواض

اا وشرح، قَن عليه انإتضى؛ لوسإع له صدر خمإ خف الحسد  خمإه باعين الرضا، وأغمد سإي ولو نإظر الطاعن كل
حدهم حته، وقص حباترا خل الفضل  يزمإن على عاداته، في مإطالبته أه قَن جرى ال رم ومإدح. لك واسإتحسن مإا ذ

حن والسإاءاة. واللبيب مإقصود، والديب باإسإاءااته، فسلط عليهم أباناءاه، وجعلهم أعداءاه، فقصدوه باالطع
خكه، وأدرك مإن أنإواع لل ذيّ نإعمه مإحسود. ومإن سإلك في الفصاحة مإسل عن بالوغ الغرض مإصدود، وك
ةل إلى عكس اى غريب -كان للطاعن سإبي يل مإعن خقصد في كتبه الغريب، وأودعها ك العلوم مإا أدركه، و

قَلبها. أل ترى إلى كتاب الله العزيز، المحتويّ على خسإ خقلبها، وتحريفها عن وجوهها المقصودة و مإعانإيه و
مل مإن باين يديه ول مإن مصحفه، ول يأتيه الباط نءا مإن  المنع والتجويز، الذيّ ل يقبل التبديل في شي

خله إلى حه التأويل، فصرفوا تأوي خله على غير وجو ةة مإن أربااب بااطل القاويل، تأوي خلفه، كيف أحال جماع
رسكوا حعثِار، تم يزلل وال يفار، وأربااب ال اة مإن الك رن جماع رتى إ مإا أرادوا، فما أحسنوا في ذلك ول أجادوا! ح

نل مإن البشر، ليس حم رج لنك باكل مإنه باآيات، جعلوها دليل على مإا ذهبوا إليه مإن الضللت. فما ظ
يسر لغيره ول يمق في فصيح الكلم، وأتى مإن اللغات باما ل يتي خثِر، وقد تع رل أو ع خز قَن  نم مإن إ بامعصو

رساد، مض الح خن إيداع، وأبارزها في النظم البديع والسإجاع، إذا قصده باع يرام، وأودعها في كلمإه أحس
الصل الذيّ نإشرنإا هنه هذه النسخة مإخطوط، مإنقول عن نإسخة قديمة في خزانإة مإحمد مإرعي بااشا الملح*)(

 وعليها عبارة41باحلب. وقد أهديت هذه النسخة المنقولة إلى خزانإة المجمع العلمي بادمإشق، وحفظت فيه بارقم 
 صفحة باخط الرقعة الحديث، في قطع85. والنسخة في 1340 ربايع الخر سإنة 27الهداءا مإن الملح بااشا باتاريخ 

ررخّ سإنة «مإتوسإط. وكتب في صدرها:  . وقد تفضل المجمع العلمي العرباي»847نإقل عن كتاب عليه خطوط أحدا مإؤ
بادمإشق باإعارتنا هذه النسخة. وهي على مإا باها مإن التحريف الكثِير ينقصها كثِير مإن فصول الكتاب. ولكننا آثرنإا

اا على مإا غمض مإن حياة أباي العلءا. نإشرها، لما فيها مإن نإصوص ذات قيمة تلقي ضوءا
كان ابان العديم مإن أسإرة كريمة وليت القضاءا، وعرفت باالعلم والفضل. وقد درس وأفتى وصنف، وجمع تاريخا**)(

لحلب في نإحو ثلثين مإجلدا. وقد نإاب في سإلطنة دمإشق عن الملك الناصر. توفي بامصر، ودفن باسفح المقطم. انإظر
اا الفوائاد البهية في تراجم الحنفية ص660). والبداية والنهاية، والشذرات في وفيات 46-6:18ياقوت ( . وانإظر أيض

 حيث ترجم لبان العديم وأسإرته.147
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خمإه على غير المراد! فحمل كل

يين فيه قَزريّ عليه والقادح، وبا خن الم خمه باـ”ـزجر الناباح“، أباطل فيه طع خسإ وقد وضع أباو العلءا كتاباا و
رين قَجر الزجر“، با خن نب وسإمه باـ”ـ خه كلمإه الفصيح، ثم أتبع ذلك باكتا يصريح، ووج عذره الصحيح، وإيمانإه ال

يقق عندهم مره، بال تح رتضح لهم عذ مره، ول ا خن الفجر. فلم يمنعهم زج خع طعنوا باها عليه بايا حض فيه مإوا
خعوا ينفوا مإن انإتصر له ولمإوا، وقعدول في أمإره وقامإوا، فلم ير كفره، واجترءاوا على ذلك ودامإوا، وع
رددوا في ذلك غاية رمإة، حتى حكوا كفره باالسإانإيد، وش حذ لل ول  حعلمه، ول راقبوا إ له حرمإه، ول أكرمإوا 

يفره مإن جاءا باعدهم باالتقليد. التشديد، وك

ال. وذكرت في هذا الكتاب مت لمحاسإنه نإاق خدبا ال، وانإت حد مت عنه مإجا ال، وانإتصب حض ممإنا مت دونإه  قَر فاباتد
مزهده، واجتهاده القويّ خهبه، وورعه الشديد و خبه، وتحصيله للعلم وطلبه، ودينه الصحيح ومإذ حلده ونإس مإو

رده. رده، ودفع الظلم عنه وص رده، وطعن القادح فيه ور حج و

رريّ “. وباالله رريّ ، عن أباي العلءا المع رريّ ، في دفع الظلم والتج وسإميته ” كتاب النإصاف والتح
قل وصمة، وهو حسبي ونإعم الوكيل. التوفيق والعصمة، وإليه المرجع  في ك

ذكر نسبه

هو أباو العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان بان مإحمد بان سإليمان بان أحمد بان سإليمان بان داود بان
خحم بان النعمان -وهو الساطع- خقم بان أسإ يهر بان زياد بان ربايعة بان الحارث بان ربايعة بان أنإور بان أر المط
منوخّ- خت خمع  خت ختيم اللت -وقيل تيم الله، وهو مإج خجذيمة بان  حريح بان  خبا خطفان بان عمرو بان  خغ ريّ بان عبد  حد خع بان 
مقضاعة -وهو لقب واسإمه: عمرو- بان مإالك بان حف بان  محلوان بان عمران بان الحا قَبارة بان  خو خسإد بان  خأ بان 
خمع خت قَحطان -وهو مإج خق مرب بان  خيع خجب بان  خبأ بان يش قَمير؛ وهو ابان سإ حح ررة بان زيد بان مإالك بان  ممإ عمرو بان 
خشذ قَخ خف قَر أ

خ خلخ (وقيل : شالح وقيل: سإايح) بان  ةد عليه السلم، بان شا مهو خبار وقيل هو  قبائال اليمن- ابان عا
(وقيل راقد) بان سإام (وقيل سإائام) بان نإوح عليه السلم بان لمك (وقيل لمإك، وقيل لمإخ، وقيل

منوح، خح قَخنوخّ (وهو إدريس عليه السلم. وقيل  خأ رتوب) بان  خلح، وقيل مإ خش لتو خمإ خخ (وقيل  خل خش لتو خمإ مإلكان) بان 
خحنوخّ) بان يارد قَرد1وقيل  خي خمإهائايل (وقيل مإاهللل، وقيل مإهلهل)2 (وقيل  ، وقيل الزايد وقيل اليادر) بان 

خبة3بان قينان (وقيل قنان) بان طاهر حه  (وهو شيث) بان آدم عليه السلم.4 (وهو أنإوش) بان 

رنإهم لموا تنوخّ ل مسإ خخّ باأسإرها. وإنإما  ختنو خقحطان هو مإجتمع قبائال اليمن باأسإرها. وتيم اللت مإجتمع  و
منوخّ لت ححيرة، أيّ أقامإوا. وال خنخوا باالشام، وقيل باال ممقام في الموضع.يقال تنخ في المإر أيّ رسإخ5خت  هو ال

ححيرة، مزهير بان عمرو بان قهم بان تيم اللت، ونإزلوا مإعه ال فيه، فهو تانإخ. وكانإوا أقامإوا على مإالك بان 
خغناءا روة وباأس، و ححيرة ونإزلها. وكان لهم ق خمر ال خع رول مإن  خمروها، وهم أ خع لطوها، وبانوا فيها البانية و فاخت

مب اا. ولم تزل الحر ال شديد وكثِرة، فزاهم سإاباور الكبر مإلك فارس، في جيوش عظيمة، فقاتلوا قتا
ختنوخّ عن مإقاومإته وانإكشفت، فسار مإعظمهم مأمإراؤه، فضعفت  مشه و ريامإا، فلحقت باساباور جيو باينهم أ

قَضر خح ري، إلى ال منوخ يت يضيزن بان مإعاوية ال ةض مإنهم إلى ال ، فأقامإوا باه، ومإلكوا مإا جاورهم6ومإن فيه نإهو
مظم باأسإهم، ختنوخّ، وع ردت شوكة  حجزية. فاسإت ردى إليهم ال رل مإن أ خلوا سإائار المإم عنها، إ قَج خأ مإن البلد، و

اا ال وسإيم يلكوا عليهم الساطع، وهو النعمان بان عدى -وإنإما سإمي الساطع لجماله وباهائاه، وكان طوي فم
رن الغارات ةب ووقائاع مإع مإلوك الفرس، وش قَرهة، وكانإت له حرو مبا خلك عليهم  خم اا- ف اا شجاع اا، جواد جسيم

خما ظهر مإن شدتهم وباأسإهم. حسإر، ل قميت تنوخّ يومإئذ الدوا على السواد، فس

لنعمان بان ررة النعمان تنسب إليه. وليس باصحيح، بال تنسب إلى ال رن مإع رهال يقول: إ وباعض الج
ينسرين، فى ولية مإعاوية وابانه يزيد؛ ومإات للنعمان باه ولد، حق ححمص و ريّ، وكان واليا على  حشير النإصار خبا

رن سإياث كانإت المدينة وهي ال ”ذات القصور“. وقيل إ رو يمى أ منسبت إليه، وكانإت تس حعمارتها، ف ردد  خج و
 باالزاى المعجمة تصحيحه مإن الطبرى والروض النإف.»يازد«في الصل : 1
 باالزاى المعجمة تصحيحه مإن الطبرى والروض النإف»يزد«في الصل : 2
».أنإوش ومإعناه الصادق«كذا. وفى الروض النإف : 3
».شيث وتفسيره عطية الله«فى الروض النإف : 4
» والصواب مإا أثتبنا.التنخ«في الصل 5
الحضر، باالفتح: مإدينة باإزاءا تكريت في البرية، باينها وباين الموصل والفرات.6
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ريد، وكان مإوضع المعرة أجمة، فافترسإه السبع، فجزع عليه، ةن للنعمان بان باشير يتص خخرج ابا آهلة، ف
ررة النعمان إليه لذلك. منسبت مإع اا عند قبره، فبنى الناس لبنائاه، ف وبانى له مإوضع

يلهم أو باعضهم رن أهلها ك رى المعروف باالساطع؛ ل ررة إلى النعمان بان عد حت الجهال المع خنإسب رنإما  وإ
رنإها مإنسوباة إليه . لنوا أ مإن باني الساطع ، فظ

يتت أمإرهم، وتنازعوا الرياسإة باعده . ررقت كلمة تنوخّ، وتش رما هلك الساطع تف ول

رن مإلك الفرس غزا الروم، فأذرع ررب العمائار. فأنإفذ مإلك7ثم إ ريّ، وخ يذرار خبى ال خسإ  فيهم القتل، و
الروم إلى تنوخّ –وكانإت أقرب القبائال إليه في ذلك العصر– فاسإتنجدهم على مإلك الفرس، فأنإجدوه،
لروم؛ لتظهر مجند ال حردين عن  يلوا حرب الفرس مإنف رم سإألوا مإلك الروم أو يتو اا. ث ال شديد وقاتلوا مإعه قتا
اءا اا، وأبالوا بال ال ذريع حفروا باهم، وقتلوهم قت خغناؤهم، فأجاباهم إلى ذلك. فقاتلوا الفرس، وظ متهم و له طاع
خية ومإا حر مسإو يرباهم وأدنإاهم، وأقطعهم  يرق فيهم الدنإانإير والثِياب، وق حجب باهم مإلك الروم، وف قَع مأ اا، ف عظيم

رية، وإليها ينسب اللسان رر رص على جانإب الب خح جاورها مإن البلد إلى الجزيرة، وهي مإدينة باقرب ال
ري. حريانإ لسو ال

هذا مإنتهى أمإرهم في الجاهلية.

رد مإن مإعه مإن العرب يراح رضى الله عنه، وكانإوا أش معبيدة بان الج فلما جاءا السإلم قدمإوا مإع أباى 
خددا، فانإتجعوا خع حرية وحماة8شوكة، وأكثِرهم  مسإو حبج و خمإن ينسرين و حق خطط، ونإزلوا  حخ لطوا ال  البلد، واخت

رية، فامإتنعوا يلبوا عليها. وكانإوا على دين النصرانإ خب وغيرها مإن بالد السإلم، وتغ خرطا قَف خك ررة النعمان و خع ومإ
روة وباأس. فلما سإار عمر رديّ مإا يقع عليه اسإم الجزية، وكانإوا أهل ق مإن أداءا الجزية، وقالوا: مإا نإؤ

لدخول في السإلم أو السيف، رل باال مع مإنكم إ خن رضي الله عنه إلى الشام قدمإوا عليه، فقال: مإا أق
رنا على حمإ حجزية، فأباونإا عليه، وقالوا: خذ المال  رمإة مإن ال رذ خل ال وأمإهلهم سإنتين. ثم إنإه ألزمإهم مإا يلزم أه

اسإم الصدقة، دون اسإم الجزية. فأباى عمر، ثم أجاباهم إلى أن يأخذها على اسإم الخراج، فاسإتجاب
خصيص مف ينسرين؛9له قوم مإنهم، وأقامإوا باديارهم. وكان مإنهم أجداد أباي العل، وأحداد باني ال حقن مولة   

قيّ بان المنصور، ودخل مإنهم قوم إلى بالد وأسإلم باعضهم في أيام أباي عبيدة، وباعضهم في أيام المهد
خبلة [بان] خج رنصرانإية.10الروم مإع  خهم في ال قَي  ال

خب وحسبا، ومإن أعظمها مإفاخر وأدباا، وفيهم الخطباءا والفصحاءا، ختنوخّ مإن أكثِر العرب مإناق و
رر. وبانو الساطع هم المشهورون باالشرف مح والبلغاءا والشعراءا. وهم يرجعون إلى باطنين: الساطع، وال

ررة مإنهم. وهم يرجعون إلى أسإحم بان مدد، والرياسإة والشجاعة، والجود والفضل. وبايوت المع والسؤ
محصين، وبانو عمرو، ينتسبون خغنم بان الساطع. فبنو سإليمان، وبانو أباي  ريّ بان الساطع، و حد خع الساطع، و
ريّ بان الساطع؛ وبانو حواريّ، وبانو حد خع إلى أسإحم بان الساطع؛ وبانو المهذب، وبانو زريق، ينتسبون إلى 

ررة النعمان. حلي مإع رمد التنوخي و مجهير بان مإح رساطع. و قَنم بان ال خغ حهير ينتسبون إلى  مج

ررة وفضلئاها وعلمائاها وشعرائاها وأدباائاها مإن باني سإليمان، وهو سإليمان بان داود وأكثِر قضاة المع
يهر. بان المط

* * *
وحيث انإتهى بانا القول إلى التنبيه على كثِرة القضاة والفضلءا مإن باني سإليمان، فلنذكر الن مإن

ررة النعمان: اشتهر مإنهم باذلك بامع

يلى مإنهم رول مإن تو يهر، هو أ فمنهم أباو الحسن سإليمان بان أحمد بان سإليمان بان داود بان المط
رنإه ولي قضاءاها في سإنة تسعين ومإائاتين إلى أن مإات. مض الناس: إ لنعمان. وقال باع ررة ال قضاءا مإع

رد الشيخ أباي العلءا. رد ج وباعضهم يقول: إن الذيّ تولى القضاءا سإنة تسعين ومإائاتين هو ابانه، وهذا هو ج

هى مإن القتل الذريع، أيّ الواسإع . ولم يرد هذا اللفظ في المعاجم . وفي أسإاس البلغة واللسان : أذرع فى كلمإه7
أى أكثِر

«فانإتخوا».في الصل: 8
 مإن الجزءا الول، مإصورة دار129«قنسرين» مإن تاريخ حلب لبان العديم صكذا وردت باهذ الضبط في الكلم على 9

الكتب.
).2:178تكملة ضرورية. وجبلة بان اليهم: آخر مإلوك غسان، تنصر في أيام عمر بان الخطاب. انإظر العمدة (10
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رد أباي الشيخ أباي العلءا، أباو باكر مإحمد بان سإليمان بان أحمد، ولي ومإنهم ولد المذكور، وهو ج
يلى سإنة  ررة النعمان باعد مإوت أبايه في حدود الثِلثمائاة. وقيل هو الذيّ تو ال290القضاءا بامع . وكان فاض

ريّ: خبار خنو يص اا، وفيه يقول أباو باكر أحمد بان مإحمد ال اا مإمدوح أديب

خن سإليما خت تنوخاباأباي يابا قَد مسإ خن لقد 
يبا مش مم السادة  مشيوخاوه حريّ و خعم خل اا  نإ

قَضـ خة مإن أ مبغي خك ال خر أد
حنيخاخ ممإ حى باناديك 

ال حنإي اا عندك  حليخاوارد خبا اا و وفرات
اا مإنك مإتى اسإتصـ حريخاواجد خص خخّ للمجد  خر ـ

مسوخا ممإ يناس  حت في ال يمـ  ـا نن غادر الهـ  ـ في زمإا
اا. ومإدحه باغير هذه البايات أيض

مله في الشمعة: ومإن شعر القاضي أباي باكر بان سإليمان قو

نة قتبر مإقدود خءا كال خسإهاوصفرا يل مج مس  حنإ متؤ لر و مس خت
حسإها حمإقيا حب  حل من لطا خسإهاتكو قذراع إذا قا خق ال مفوي
خرها قَمإ مت إذا أهملوا أ خسإهاتمو وتحيا إذا قطعوا را

خنى نإورها خس لدجى با خنى ال خيف خسإهاو إذا شهد القبض أنإفا
مطر مإن رأسإها حكي فيق قَب خت خسإهاو ربا خل قصع  متر نإجوم 
اا اا باها طالع مب نإجم قَر يش خرى ال قَتخي خي مجل اا إذا  خسإها11وشمس ، كا

لسرور حنإسنا باها ورأينا ال خسإهاأ مب إينا يشر حدم ال خع خفل 
خي أباو باكر مإحمد بان سإليمان سإنة إحدى وثلثين وثلثمائاة. قف متو و

يلى قضاءا رد أباي العلءا، وهو أباو الحسن سإليمان بان مإحمد بان سإليمان بان أحمد. تو ومإنهم: ولده ج
ححمص ررة النعمان في سإنة إحدى وثلثين وثلثمائاة، باعد مإوت أبايه أباي باكر، ثم تولى باعد ذلك قضاءا  مإع

اا. قدث اا مإح اا، شاعر ال فصيح اا، وكان فاض أيض

ومإن شعره قوله في الناعورة:

حر ينه نة على ال حريّوبااك معها يج لن ودمإ حئ ت
حباي مرنإي باأحبا قك حرمتذ قَف ين مة ال حلي ليل وحا

حريّ قَذ مت حريّ مإثِل مإا  قَذ مأ حريّو قَد خت حعدها ومإا  مأسإ و
حديّ لحباباي حريّعلى فق معم خت مإن  ومإا قد فا

حرفما هي فيه مإشهور قَت يس ومإا أنإا فيه في ال
حركأنإي في باسيط الر قَب خق يناس في  ض باين ال

ررة خنفي، قاضي مإع خح خخعي ال ين ري بان مإحمد بان كاس ال خث عن القاضي أباي القاسإم عل وروى الحدي
ريّ؛ وأباي باكر مإحمد بان باركة الحلبي، المعروف بابرداعس يصقر بان أحمد البلد 12النعمان؛ وعن ال

رمام وجماعة سإواهم. روى عنه ابانه أباو مإحمد عبد الله، وحفيداه الشيخ أباو الحافظ؛ وعن مإحمد بان ه
ري يذب، وأباو الحسن المهذب وجعفر ابانا عل العلءا أحمد بان عبد الله، وابان بانته أباو صالح مإحمد بان المه

قَمرو عثِمان بان خع ليون، وأباو  رر يذب المع ري بان المه بان المهذب، وأباو النصر عبد الكريم بان جعفر بان عل
ررة النعمان باعده. ري قاضي مإع مسإوسإ يطر عبد الله ال

رفي باحمص وهو على قضائاها في جمادى الولى سإنة سإبع مو مت ررة سإنة خمس وثلثمائاة، و مولد باالمع و
ختن قَسإ ير .13وسإبعين وثلثمائاة، ودفن ظاهر بااب ال

«إذا أكللت».في الصل: 11
«توفي سإنة سإبع وعشرين وثلثمائاة». وقال ابان عساكر في تاريخ). وقال: 3:46ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (12

دمإشق: «مإحمد بان باركة بان الحكم بان إباراهيم، أباو باكر الحافظ الحميريّ اليحصبي القنسريني المعروف بابرداعس،
سإكن حلب ثم قدم دمإشق وحدث باها». وذكر وفاته كما ذكر الذهبي. وانإظر شذرات الذهب.

الرسإتن، بافتح أوله وسإكون ثانإيه وتاءا مإثِناة مإن فوق وآخره نإون: باليدة قديمة كانإت على نإهر العاصي. انإظر مإعجم13
).4:249البلدان (
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ومإنهم ولده أباو مإحمد عبد الله بان سإليمان بان مإحمد بان سإليمان بان أحمد بان سإليمان، والد
حبيعي الحافظ نإزيل حلب، وأباي عبد الله يس الشيخ أباي العلءا. روى عن أباي باكر مإحمد بان الحسين ال

، وأباية أباي الحسن سإليمان بان مإحمد بان سإليمان، وأباي القاسإم الحسن بان14الحسين بان خالويه
ريّ رر مبالبل المع ريّ، وأباي سإعيد الحسن بان إسإحاق بان   القاضي باها، ومإحمد بان15مإنصور بان مإحمد الكند

ريّ، وغيرهم. روى عنه ابانه الشيخ أباو العلءا أحمد. عثِمان بان أباي شيبة، وعبد الله بان مإحمد البغو

اا. ومإولده سإنة ثلثين وثلثمائاة. اا شاعر اا، لغوي ال أديب وكان أباو مإحمد فاض

ومإن شعره قوله يرثي جارية له:
خة مإولها على حك يا مإول مهمإول لر مض خت روه و لر عد مس خت نل  حا

حت مإكانإه حت أنإ رده لو كن مو مهوبا مر حك قب خر رن قب خن وأ حئاري في الزا
وقوله:

نم قَن ظال حمإ خر  خو قَج قَم باأ مت حمع مهخسإ خد خد ومإا عا مفؤا يل ال خع أ
اة خزور حنإي  خد خع مهوقد كان وا خد حمإيعا حمم  خف يا قو خل فأخ

نس وتسعين لنعمان سإنة خم ررة ال متوفي أباو مإحمد عبد الله بان سإليمان والد أباي العلءا بامع و
حكنديّ،16وثلثمائاة ميمن زيد بان الحسن ال نت أجازها لنا أباو ال منه يرثيه، مإن أبايا . وقال فيه أباو العلءا ابا

قَضر بان الجواليقي خخ قتبريزيّ، قال: أنإشدنإا17قال: أنإشدنإا مإوهوب بان ال ، قال: أنإشدنإا يحيى بان علي ال
رريّ يرثي أبااه :18أباو العلءا المع

قَل خز خت يليالي ولم  حه ال قَت في خحكم حنأباي  يطع نت على ال خقادرا مح المنايا  رمإا
مره لف وقا حخ خي حشعريّ هل  خت  حنفيا لي قَه حع حة كال ةد في القيامإ قَح مأ خر  إذا صا

اا حدر ممإبا ريّ  حو ير خض ال خحو مد ال حر حنإيوهل ي قَأ خت قَس خي قزحام ف خباى ال يناس أو يأ مإع ال
يلف أباو مإحمد عبد الله بانين ثلثة: أباا المجد مإحمد بان عبد الله، وهو الكبر، والموجود الن مإن وخ
رن، للهم مإن عقبه، وأباا العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان، وهو يلي أباا المجد في الس باني سإليمان ك

وأباا الهيثِم عبد الواحد بان عبد الله، وهو أصغر الخوة الثِلثة.

اا اا، روى عنه أباو العلءا شيئ ممإجيد اا  فأمإا أباو الهيثِم عبد الواحد بان عبد الله بان سإليمان فكان شاعر
رن أباا حشعره لولده زيد بان عبد الواحد. ذكر أباو غالب همام بان المهذب في تاريخه، أ مإن شعره، وجمع 

حلد في سإنة إحدى وسإبعين وثلثمائاة. مو الهيثِم 

حلد الشيخ أباو الهيثِم عبد الواحد بان عبد مو وقرأت باخط أباي اليسر شاكر بان عبد الله بان سإليمان: 
رون جمعه أخوه أباو العلءا لبانه يزيد، مإنه مإا الله بان سإليمان، سإنة سإبعين وثلثمائاة، وله شعر مإد

من عبد الله، قال: أنإشدنإي مر با أنإشدنإا أباو إسإحاق إباراهم بان أباي اليسر بادمإشق، قال: أنإشدنإي أباي شاك
رديّ أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان مإحمد، قال: أنإشدنإي الشيخ أباو العلءا أحمد بان عبد الله، قال: خج

حسه يخاطب باعض الشعراءا: أنإشدنإي أخي أباو الهيثِم لنف

خته قشعر الذيّ اسإتنبط حنإي مإن ال حسحزد حف المستجل قر خك المتص حر حفك 19مإن 

حريّ مقل خاط حر تص مة الشعا ري حنإ خد حسف قَدو حم خجلوته باال حم  محسا مل ال مإثِ
اا، وهو أباو نإصر زيد بان عبد الواحد اا ذكر اا واحد رلف ولد نس وأرباعمائاة؛ وخ وتوفي أباو الهيثِم سإنة خم

خر والده أباي الهيثِم. قمه أباي العلءا، وجمع له أباو العلءا شع بان عبد الله. قرأ على ع

رديّ أباو ةر قال: أنإشدنإي ج أنإشدنإي أباو إسإحاق إباراهيم بان شاكر بان عبد الله، قال: أنإشدنإي أباي شاك
حمإن شعر والده أخيه حشد زيد بان عبد الواحد بان عبد الله بان سإليمان،  مين المجد قال: سإمعت أباا العلءا 

خر والده أخيه، وكان أخوه قدم على  ال يقلعأباي الهيثِم، وكان جمع له شع حسإياث»، فوجد باها رج »

.370هو أباو عبد الله الحسين بان أحمد بان خالويه النحويّ اللغويّ توفي باحلب سإنة 14
ذكره ابان عساكر في تاريخ دمإشق. وقال: رحل في طلب الحديث إلى دمإشق وبايت المقدس والكوفة، وسإمع في15

).4:154كل مإنها مإن جماعة. انإظر مإختصر تاريخ دمإشق (
.69 باحمص، كما نإص ياقوت ص 377كذا. وإنإما توفي سإنة 16
ررب“، وشرح17 هو أباو مإنصور مإوهوب بان أحمد بان الخضر بان الحسن الجواليقي البغداديّ، له تصانإيف كثِيرة، مإنها ”المع

.539 وتوفي سإنة 446أدب الكاتب. ولد سإنة 
).1:193مإن قصيدة في سإقط الزنإد (18
كذا في الصل.19
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حمعول نط مإن حيطانإها با :20ححجارة، وكتب على حائا

خعني خث فرا حسإيا نع مإن  مت باربا حلمإرر حو خمعا مت ال مل الحجار تح خج خز باه 
قَبل خع خلها  خو ينإما21ختنا قذراع كأ خنى ال حل22خج خب وائا مر فيما باينهم حر قَه يد  ال

خفها حل ممإت قلها23أ خخ منك،  قَت يمي يل خش حل  حئا ممإسا نر أو  نر أو زائا لمعتب
رثِهم قَتنا حدي خث رد نم ح قَن حديث المنازل24فلممإنازل قو حمإ خلى  قَح خر أ  أ

مولد الشيخ أباو نإصر زيد بان عبد الواحد بان عبد الله قيين على ظهر كتاب:  رر قط باعض المع قرأت باخ
اا نن وتسعين وثلثمائاة. وتوفي سإنة اثنتين وأرعين وأرباعمائاة، فقد كان عمره أرباع بان سإليمان سإنة ثما

وأرباعين سإنة.

محسن لل على فضله و اا مإن تصانإيف عم أبايه أباي العلءا، تد قطه كتب خوقف باخ ممإنافر،  وله ولد اسإمه 
ةب باالمعرة ول غيرها. نإقله. وليس له عق

خده وأحواله، وشيوخه، ووفاته، إن حل موضع هذا الكتاب في ذكره. وسإنذكر مإو رمإا أباو العلءا فهو الذيّ  وأ
شاءا الله تعالى.

رمإا الولد الكبر فهو أخو أباي العلءا، أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان سإليمان بان مإحمد بان وأ
من شعر مإجموع. سإمع اا، وله ديوا اا شاعر ال أديب حقب الموجود إلى الن مإن ولده. وكان فاض سإليمان. وال

يزار خن الحريص الب معبيد الله بان مإحمد بان أحمد، ابا ررة النعمان أباا أحمد  ، وأباا زكريا يحيى بان25بامع
يمان. رس مإسعر بان مإحمد. روى عنه أخوه أباو العلءا، وولده عبد الله بان مإحمد القاضي، وأباو سإعد ال

روال سإنة خمس وخمسين وثلثمائاة. اة خلت مإن ش مولد ليلة الجمعة لثنتي عشرة ليل و

ومإن شعره مإا أنإشدنإي أباو إسإحاق إباراهيم بان شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله [بان مإحمد
رديّ أباو المحد مإحمد26بان عبد الله]  بان سإليمان، قال أنإشدنإي أباي أباو اليسر شاكل، قال أنإشدنإي ج

مد الله، قال أنإشدنإي أباي أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان سإليمان بان عبد الله، قال أنإشدنإي أيّ عب
نق له: لنفسه، وقد اجتاز باقبر صدي

نز مو ختجا مب  خصو خر  خك المهجو خر خقى قب حمخسإ للها والمكار لم ال خج قرضا  مم ال عمي
ةة خسإحابا حب  ححسا خم ال قَت يو خطلع حمإذا  خف الجرائا قَح مص حءا الله  حت باقضا خح خمإ

وتوفي أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان سإليمان سإنة ثلثين وأرباعمائاة، وعمره خمس وسإبعون
لنعمان: أباو مإحمد عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان، وأباو ررة ال خءا مإع سإنة. وله ولدان، وليا قضا

ةب مإذكور. لل مإنهما عق ري بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان. ولك الحسن عل

رمإا أباو مإحمد عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان بان أحمد بان سإليمان التنوخي، ابان أخي فأ
يلى ررة النعمان، فإنإه روى عن أبايه أباي المجد مإحمد، وعمه أباي العلءا أحمد، وتو أباي العلءا قاضي مإع

خفه، ويكتب عنه باإذنإه السماع قمه أباي العلءا تصانإي لرا باه، وكان يكتب لع خبا قمه بانفسه، وكان  خدمإة ع
قمه. روى عنه ابانه أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان مإحمد، وولي والجازة، لمن يطلب ذلك مإن ع
محصين. وكانإت وليته مأنإكر على ابان أباي  محصين عنه، لمإر  يرة النعمان باعد عزل ابان أباي  قضاءا مإع

ررة النعمان مده بامع قمه أباي العلءا. وكان مإول نه مإن ع نث وأرباعين وأرباعمائاة، على كر خضاءا في سإنة ثل الق
ررة النعمان، يلى القضاءا بامع نر ورسإائال حسنة. وتو سإنة سإبع وتسعين وثلثمائاة. وله ديوان شع

قلله في مإرضه. فقال فيه أباو العلءا:27وخطاباتها، والوقوف يمه أباا العلءا، ويع  باها. وكان يخدم ع

قني خع خل  قَي يل مم ال نض ل ينا حموقا مخصو خن ال حره باي خها خنإ خل  مطو و

رريّ والناس ينقضونقال ياقوت في رسإم (سإياث): 20 «اجتاز باها القاضي أباو يعلى عبد الباقي بان أباي الحصين المع
اا آخر فقال». وأنإشد البايات التالية. بانيانإها يعمروا باه مإوضع

«عبد».عبل: ضخم. وفي الصل: 21
«رمإى».في مإعجم البلدان: 22
«أتتلفها».في مإعجم البلدان: 23
«ولم».رواية ياقوت: 24
اا: «الحريص نإسبة إلى الحريص، وهو لقب. وقال: 165ذكره السمعان في الورقة 25 «يعرف باابان الحريص» وقال أيض

لبعض أجداد أباي أحمد عبيد الله بان مإحمد بان أحمد». وفي الصل: «ابان الحريصي»، مإحرف.
تكملة ضرورية.26
الوقوف: جمع وقف. عنى النظر في أمإر الحباس والعيان الموقوفة.27
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نر قَس خنإ حخّ  قَر خف قَن  حمإ حباي  ير  من أبا حميميكو خح خف مإن  خط حه وأل حلد باوا
نر قَش خح حم  مه في يو قَكر مش مر  مش قصراط المستقيمسإأنإ قَل، وعلى ال خج أ

اا باخط أبايه يلسإة بادمإشق، جزءا خك ري، إمإام ال مباو الحسن مإحمد بان أباي جعفر أحمد بان عل يي أ ودفع إل
رن الشيخ أباا اليسر شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان عبد قطه أ مت فيه باخ يلسإة، فقرأ خك أباي جعفر إمإام ال

رن أباا العلءا قال في ابان أخيه أباي مإحمد عبد الله: الله بان سإليمان قال له: إ

ال ردى جمي قَسإ خد الله، مإا أ قمإيأعب مأ مر  قَي خغ حفعلك  حل  خر جمي حظي خنإ
قَت قَت وباات خع خد يرها و خد حني  قَت خق قميسإ مأ أو تس خر قَق خوت مذنإي  قع مت

يرزايا خبني ال قن خج مت قَن  خت باأ قَم قميهم قل ه مك حمإن  حوقايتي  خت  قَمإ مر ف
حريّ خك اختيا مم حه ميل ين الله  قَهميكأ خو قَر با مط قَخ خي مه ولم  مل فتفع

ند يم حم خك في الحياة أت مت قَد حم قمخح خذ رم  مت أت قَم خمإ حمإي ذ ريا وأ
نض خت قا خت وأنإ خك مإا ترك يد حج قمأ خص خمى أ قَع ند أ خع قَق ممإ خد  له خع خت
اا حريم نخّ ك خن أ مئ ابا خك البار قمجزا خع رر  حبا نز في  قَعج مم ير با أبا

قسن بان عمرو التنوخي في كتاباه ”النائاب عن الخوان“: قرأت باخط القاضي أباي القاسإم المح
خض أهل الدب وقد أنإشد هذه البايات: مت باع حضر

حفرا قَت ريح ال خب خخ رما  حقل يتل مم ال مح لي نإج حق ول
قنإي ل مإحا مت أ قَن حقوطن حخنا مت مإن ال خة قد نإجو خل

ةث حد ري حوا خعل قَت  خث خد حقخح خوثا مة ال خبين مإحكم لل
خرى خك حني ال قَن عي خع خن  قَي خف حقفن خمذا ير ال ممإ حني  خن قَق وأذ

اا قدد قَكنني مإتل خر وت
حق28 لم واسإتيا خه حل  مطو في 
قدمإاءا على فرا حقيخأباكي ال حفرا حت على  حق الباكيا

خر العاشقيـ حقإن اصطبا قنفا حق مإن ال حفرا ـن على ال
خة. فزاد فيها أباو مإحمد عبد الله بان سإليمان ختها والزياد ريين، وسإألهم إجاز رر نة مإن أصحابانا المع لجماع

اا للوقت: القاضي مإازح
خودا خت إلى ال قَل خوص حقفإذا  حعنا نن أو  خعي حظ  قَح حع بال

لدمإو يل ال خه قَن ممإ خت  حقورأي قسبا مل ال قَي خخ ينإها  حع كأ
مءا مإن الجميـ خل البكا خع حقيو حط اشتيا قَر خف خت مإن  قَف حخ حع و

قَر على حسإ خع و مجو لر حر ال خذ حقف قرفا حفراق مإع ال قَغم ال خر
ينإك ل تعو قَف باأ حل حقواح يطل حة باال ير خع مد إلى الم

رتين وأرباعمائاة. نس وسإ مد الله في شعبان سإنة خم خي القاضي أباو مإحمد عب رف متو

ري رمإا أباو الحسن عل  بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان ابان أخي الشيخ أباي العلءا، فهو الصغر29وأ
مب الدين أباو يي شها يير إل خسإ خماة. و خح لنعمان، وقضاءا  ررة ال خءا مإع يلى قضا رمه أباا العلءا، وتو مإنهما. سإمع ع

ال، رنإه كان فاض ليا هذا، وقال: إ حفه، ذكر فيه عل خل خسإ اا في أخبار  ممإدرك بان سإليمان جزءا المعالي أحمد بان 
قطه، وولي قضاءا حماة، رحمه الله. وكانإت خخها باخ خس خع أمإاليه، ونإ حخ أباي العلءا جمي قمه الشي سإمع على ع

وليته قضاءاها في سإنة إحدى وخمسين وأرباعمائاة.

ري رن مإولد القاضي أباي الحسن عل خذب في تاريخه، أ  بان عبد31 [بان مإحمد]30وذكر أباو غالب ن المه
الله في سإنة خمس وأرباعمائاة.

ري بان مإحمد في أبايه يرثيه حين مت في باعض تعاليقي للقاضي أباي المرشد سإليمان بان عل وقرأ
مإات:

ند يم حدين مإح قَت با خق مت لقد أبا حهد لدخش خسإ اة مإا لها  قَلم مث لي  مة عل خوفا
مه مر خكس مر  خب ميج اا ليس  قَدع خص حد  لدوفي المج خش اا مإا له  اا بااقي قَهن خو حن  قدي وفي ال

ند رم خن مإح مه يا ابا خك الل قَنإ خد حع قَب مي ليا هو البعدفل  ينا اليوم ح حمإ مك  خي خمإن  و

اا» بامعجمتين، مإحرف.التلدد، بادالين مإهملتين: التحير. وفي الصل: 28 «مإتلذذ
«أباو الحسن بان علي». وكلمة: «بان» مإقحمة.في الصل: 29
«أباو الحسن بان علي». وكلمة: «بان» مإقحمة.في الصل: 30
تكملة تقتضيها صحة النسب.31
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اا حكي خس باا نئ لي من امإر خأت عي لدول رق خج اا  حلي خك ول أضحى له عا علي
ال حج خك عا مت خد مإو يسا مح خت ال خشم لدفإن أ مبا خدى  ير حءا ال لي مإن لقا فليس لح

ال خد قَن ممإج خراك  خنإ لز علينا أن  حع لد32خي خخ لد لك ال خخ مي حسي  متم اا وأن  صريع
ري اباني أباي رمد عبد الله، وأباي الحسن عل مب الموجود الن مإن باني سإليمان في ولد أباي مإح والعق

رمد، أخي أباي العلءا .33المجد مإح

رمد عبد الله فله ولدان: أباو مإسلم واذع رمإا القاضي أباو مإح ، وأباو المجد مإحمد، ابانا أباي مإحمد34فأ
ردم ذكره. عبد الله بان مإحمد القاضي المق

رمإا أباو مإسلم فهو الكبر مإنهما، وهو القاضي الرئايس شرف القضاة، أباو مإسلم واذع بان عبد الله فأ
لم يماه ع ررة سإنة إحدى وثلثين وأرباعمائاة، وسإ مولد باالمع بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان القاضي. 

يدم باها، وولي القضاءا باها خرها والمق ررة وكبي رناه باأباي مإسلم. وكان رئايس المع اا، وك أبايه أباو العلءا واذع
ريد. ال. وله رسإائال حسنة، وشعر ج اا فاض اا أديب اا باالجود والكرم والعطاءا، عالم باعد أبايه. وكان مإشهور

وديوان شعره مإوجود باأيديّ الناس. روى عنه أخوه القاضي أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان مإحمد.

ري باها، أنإشدنإا أباو اليسر أنإشدنإا زين المإناءا أباو البركات الحسن بان مإحمد بان الحسن الدمإشق
قديّ القاضي أباو المجد مإحمد بان عبد شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان، أنإشدنإا ج

 لنفسه:36، أنإشدنإي القاضي أباو مإسلم واذع بان عبد الله بان سإليمان35الله بان سإليمان

اة مب وقف حق ممرا قَفنا وقد غاب ال خق قرضاو مط باال قَخ لس حتك ال ينا باها أن يف حمإ أ
ةص لغ خن حر فيها ت قَج خي نة لم  خخلو خلى  خضاخع خيّ أباي حد حعن رليل  مه ال خد وج باها عا

مه رنإ لل كأ خم مي اا ل  حعيد حديثِ خضىمنإ خق خد مإا  نئ باع قَت في امإر خد حعي ةة أ خحيا
نع وثمانإين وأرباعمائاة. خة تس خي أباو مإسلم واذع سإن قف متو

ريّ النعمان بان واذع بان عبد الله بان سإليمان حد خع خر ولد واحد، وهو أباو  نم غي .37ول أعلم لباي مإسل
قمه شاكر بان عبد الله بام مإحمد بان عبد حن ع من ابا ررة النعمان. وروى عنه ابا حلده بامع شاعر مإحسن. مإو

ري. خكلع قَكوان بان مإحمد ال خذ الله، وأباو الفضل هبة الله بان 

ري باها، عن أباي قدمإشق ومإن شعره مإا أخبرنإا باه أباو عبد الله مإحمد بان أحمد بان مإحمد بان الحسن ال
ري خليم مع ري، قال: أنإشدنإي أباو الفضل هبة الله بان38الخطاب عمر بان مإحمد ال ، ونإقلته مإن خط العليم

لنعمان بان واذع بان سإليمان لنفسه ريّ ال خرزم، قال: أنإشدنإي أباو عد مخوا ري با خكلع ذكوان بان مإحمد ال
باحماة:

خحا ينإ ختر حفه ف قَط حع مم با رنسي حبث ال خصحاخع حة مإا  يشبيب خن مإن مإاءا ال قَشوا خنإ
قده خص لخ حقصا مظه ال حح قَت لوا يرحاأخذ خج قلحاظ و قرح باال مج رنا ف مإ
نئ من امإر خرى عي خت خد فلن  يسوا حبس ال خلحاخل قَمإ خن مإنه فيه وأ خس قَلق أح خخ في ال
مبانا مه قلو قَت عليه إذ رأت خحاغار قش خو خت ممإ حتها  خويداوا مسإ خوى  حس با

خنإه ةك لو أ يل خم ممإ خب  خك القلو خل يبحاخمإ خس قف مإنه ل خصى باالك خح خمس ال خل
حقبا. نف وخمسين وخمسمائاة. ول أعلم له ع قي ريّ سإنة نإ قفي أباو عد متو

رمد بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان بان مإحمد بان سإليمان، وأمإا أباو المجد مإح
ررة39المعروف بامجد القضاة، فهو ابان يلى القضاءا بامع اا تو مر مإنهما. وهو أيض حد أخي أباي العلءا، الصغ  ول

لنعمان ررة ال ال. ومإولده بامع مده اسإتقل يلى القضاءا باها باع اة عن أخيه واذع بان عبد الله، ثم تو النعمان نإيابا
اا على الجدالة، وهي الرض.كذا في الصل. والوجه: 32 «مإجدل» أيّ صريع
«باياض باالصل».كتب هنا في الصل: 33
ورد هذا السإم في جميع المواضع مإن هذا النص باالذال المعجمة. لكن فيما سإبق مإن النصوص وكذا في الخريدة:34

«وادع» باالدال المهملة. والواذع، باالذال المعجمة، هو مإعين الماءا.
هو مإحمد بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان. لكن جرى ابان العديم على النسبة إلى الجد الكبر سإليمان35

في مإعظم أفراد هذا البيت.
هو واذع بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان وانإظر الحاشية الساباقة.36
انإظر الحاشيتين الساباقتين.37
«وصاحبنا أباو جعفر. قال: 397نإسبة إلى عليم، باهيئة التصغير، وهو باطن مإن عذرة. وقد ذكره السمعانإي في الورقة 38

عمر بان مإحمد العليمي الدمإشقي».
«أب» تحريف، صواباه مإا أثبتناه.في الصل: 39
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ليلة الجمعة، باين المغرب والعشاءا، في خامإس شهر ربايع الخر مإن سإنة أرباعين وأرباعمائاة، وقيل
اا على مإذهب قَتقن ممإ اا  اا للحديث، فقيه اا، راوي اا نإاثر اا، شاعر ال أديب سإنة إحدى وأرباعين وأرباعمائاة. وكان فاض

رشافعي. رحمه الله. ال

ري بان أحمد روى عن أبايه عبد الله، وعم أبايه أباي العلءا، وأخيه أباي مإسلم واذع، وأباي الحسن عل
خويدة لد خصين40بان ال مح مده أباو اليسر شاكر بان عبد الله41، وأباي يعلى عبد الباقي بان أباي  . روى عنه حفي

ريّ خزر يشي حقذ ال قَن ممإ حشد ابان  ممإر مأسإامإة بان  ردولة  ريد ال .42بان مإحمد، ومإؤ

قَسر شاكر بان عبد مي أنإشدنإي زين المإناءا أباو البركات الحسن بان مإحمد بان الحسن، أنإشدنإي أباو ال
رمد بان عبد الله لنفسه: رديّ أباو المجد مإح ريّ، أنإشدنإي ج رر الله المع

خا حهن قَو خمإ خح  مق الذيّ ل ليها البر خل أ خداخأ قَج خو خت لي  ريج اا وه قَقم مسإ ختني  حزد قَد  خق ل
ةع يج مه ليون  حل خخ حني وال خت عي قَق رر يداوأ مبا حضك لي  خن اعترا قَد دو حج خت قَن لم  كأ

خمه قَثِ خل حب و خر الحبي قَغ خث ختني  قَر خك خداوأذ قَر خبا خهه  حب قَش مت خت  مكن نل لو  خج خع على 
اا ررة النعمان، سإنة اثنتين وتسعين وأرباعمائاة، وكان أباو المجد هذا قاضي رما هجم الفرنإج على مإع ول

ررم سإنة خحماة، وأقام باها إلى أن مإات، في مإح رم انإتقل إلى  ردة، ث باها، انإتقل إلى شيزر، وأقام باها مإ
نث وعشرين وخمسمائاة. ثل

ةد واحد، وهو أباو مإحمد عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان، وله ول
خر خل أمإي 43أباو مإحمد بان أباي المجد بان أباي مإحمد، والد أباي اليسر شاكر. سإافر إلى مإصر، ولقي الفض

ررة النعمان يوم الرباعاءا التاسإع عشر مإن جمادى الخرة سإنة سإبع وسإبعين مولد بامع الجيوش فلزمإه. و
وأرباعمائاة.

قشيرازيّ القاضي اا، وقد لقيته44ومإن شعره مإا أخبرنإا باه أباو نإصر مإحمد بان هبة الله ابان ال حإذنإ  
يشافعي ، قال أنإشدنإي أباو45بادمإشق وسإمعته مإنه، قال أخبرنإا الحافظ أباو القاسإم علي بان الحسن ال

حديّ مإن مإصر: حل يي وا اليسر، قال: كتب إل

مه مإهجتي من خك قَس خمإ اا  حريا غائاب اا وليس باالحاض وحاضر
حقي إليه فما خشو مه  يور حظريّخص قَن نإا حمإ قَن قلبي و حمإ مم  حري خي

خلتي قَق ممإ مه  خد حديّ باع مرقا خفا  حريّخج حط مه خا مت خش قَح قَت و حدع متو واسإ
متوفي أباو مإحمد عبد الله هذا في حياة أبايه بامصر، يوم الجمعة للنصف مإن شهر ربايع الخر سإنة

خقرافة، باقرب روضة الشافعي رضي الله عنه. رت عشرة وخمسمائاة، ودفن باال سإ

وله ولدان، أباو اليسر شاكر، وأباو الفضائال عبد الكريم ابانا عبد الله بان مإحمد. فأمإا أباو الفضائال
عبد الكريم بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان، فهو الصغر. وكان
روال اا مإن شعره. وكان مإولده في الثِامإن مإن ش اا، روى عنه أخوه أباو اليسر شيئ ال مإمدح اا فاض شاعر

لده القاضي أباو المجد مإحمد بان عبد الله46سإنة ثمانإي عشرة وخمسمائاة باحماة ربااه ج ، ونإشأ باها، ور
ال، ومإات بامصر، وأخوه أباو اليسر، وكان والده أباو مإحمد قد سإافر إلى مإصر كما ذكرنإاه، وتركه طف

اا، كثِير الصدقة والمعروف، كثِير اا ورع اا كريم لده وأخوه، ونإشأ نإشأة حسنة، وكان زاهد فاشتمل عليه ج
ند مإن شيوخنا باالجازة عن أباي اليسر شاكر بان عبد الله بان مإحمد مر واح قتلوة للقرآن. كتب إلينا غي ال

 مإن الجزءا الول.129ذكره العماد في الخريدة في ص 40
 مإن الجزءا الول.130ذكره العماءا في الخريدة في ص 41
هو أسإامإة بان مإرشد بان علي بان مإقلد بان نإصر بان مإنقذ صاحب لباب الداب. مإن أكابار باني مإنقذ، أصحاب قلعة شيزر42

خا إلى أيام رزيك، ثم عاد إلى الشام. ولد سإنة  488باالشام، باالقرب مإن حماة. نإبت باه دمإشق، فانإتقل إلى مإصر مإؤخر
) وابان خلكان.1:99. انإظر الخريدة (584وتوفي سإنة 

. انإظر الوفيات (515هو أمإير الجيوش أباو القاسإم شاهنشاه، الملقب الملك الفضل بان بادر الجمالي. قتل سإنة 43
) والكامإل لبان الثير.1:221

 وولي549هو أباو نإصر مإحمد بان هبة الله بان مإحمد بان هبة الله بان يحيى بان باندار بان مإميل، ابان الشيرازيّ. ولد سإنة 44
).5:44. انإظر طبقات الشافعية (635قضاءا القدس ثم الشام. وتوفي سإنة 

 ورحل إلى بالد كثِيرة في499هو أباو القاسإم علي بان الحسن بان هبة الله بان عبد الله بان الحسين الحافظ. ولد سإنة 45
-4:122) وتذكرة الحفاظ (277-4:273 بادمإشق. انإظر طبقات الشافعية (571طلب الحديث وروايته. وتوفي سإنة 

128.(
 كما سإبق.516«ثمان وخمسمائاة» أو «عشر وخمسمائاة»؛ لن والده توفي سإنة كذا في الصل. ولعلها: 46
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يواش خش اا عملها وقد اجتاز باجسر ابان  47بان سإليمان، قال: أنإشدنإي أخي، يعني عبد الكريم، لنفسه أبايات

يربايع ... ... ... ... ... يعني بادمإشق ... ... ...  :48في زمإن ال

قَت خع خن قَد أي حر وق قَس حج مت باال قَر حنخمإر حعي حد ال ير مخ مه باال مض حريا
حنإي خد خقا خمإى  لد نس كال مأنإ مءا  حنيظبا حيي قَح خت ين و حه قَتفي إلي خح
قَل خز خت يواش الذيّ لم  خش حن  مر ابا حنيجس حبي قَس خت مل  قَج لن من ال معيو فيه ال
قَل خز نم لم أ حغ حر فا قَط حع قَحيينيونإشرل  مي نق ف خشو قَن  حمإ مت  ممإو 49خأ

حئاعي حبي في الهوى طا خن قل حوينيوكا قَغ مي خن  قَن كا خمإ اا  وعاصي
مه خمإ خسإا حذيّ  يل حل مه  قَب حج مي قَصبينيولم  مي خخنا قلبي ف مإن ال

نع حر قَس ممإ خرى  مسإ ين  مت عنه اة مإنها على دينيحفسر مإخاف
قَل خز يله الذيّ لم ي حل مد  خيهدينيفالحم قَشد  لر خسإبيل ال إلى 

ريّ كتاباة، قا: أخبرنإا أباو القاسإم  الحافظ، قال: قال لي أخوه أباو50أخبرنإا أباو نإصر [ابان] الشيراز
مت خسإهلة. قال لي: قد وجد اة  حمإيت خعبيط، ومإات  يدم ال خفث ال خنإ لسعال، و مضه عشرة أيام باال اليسر: كان مإر

ةم مإن شيءا. فقلت له: فعن إذنإك اة تشبه لذة النوم، ولم يبق عنديّ أل رذ اة عظيمة، ول خة راح رساع ال
قَتني امإرأة فقالت: خد إليك، قال نإعم. فمضيت، فأدرك خي الجمعة وأعو قل مأص أمإضي إلى المسجد الجامإع، ف

خخص خش حرك أخاك، فقد  لظهر مإن يوم الجمعة، للساباع51أد حة ال خت صل خبه وق قَدت إليه، فقضى نإح مع ، ف
حسإيون. وكان قال حخر سإنة خمس وخمسين وخمسمائاة، ودفن باجبل قا والعشرين مإن شهر ربايع ال

قيبو الرائاحة، مإستبشرين. حنإظاف اللباس، ط ريّ،  حز ححسان الوجوه وال ةم  لخيه في مإرضه: قد حضرنإي قو
فقال له أخوه: هذه أوصاف الملئاكة.

وأمإا أباو اليسر، فهو شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان
ريّ، أباو اليسر بان أباي مإحمد بان أباي المجد بان أباي مإحمد بان أباي المجد بان أباي مإحمد. رر المع

يم لولده نإور الدين قَنقر، ث مسإ يشهيد زنإكي بان آق  ال، كتب النإشاءا لتاباك ال اا فاض اا أديب اا شاعر كان كاتب
لت وتسعين وأرباعمائاة، ونإقله والده أباو خزر سإنة سإ خشي مولد با مإحمود باعده، ثم اسإتعفى وقعد في بايته. و

رده وأبايه، ححجر ج قباي في  مر قده أباي المجد مإحمد بان عبد الله إلى حماة، ف مإحمد عبد الله إلى عند ج
رده الدب، وسإمع مإنه الحديث، واشتغل عليه باغير ذلك مإن العلوم. وقرأ على ج

ليا رح قَن كان  خمإ ري، ولم يذكر  خح روى عنه الحافظ أباو القاسإم بان عساكر، وذكره في تاريخ دمإشق وهو 
في زمإنه غير أرباعة هو أحدهم. وروى عنه العماد أباو عبد الله مإحمد بان مإحمد الكاتب، وأباو المواهب

خرى قَص خص خرى،52بان  قَص خص ، وروى عنا عنه ابانه أباو إسإحاق إباراهيم، وأباو القاسإم الحسين بان هبة الله بان 
ري وغيرهم. وأباو الحسن مإحمد بان أحمد بان علي القرطب

ررم سإنة إحدى وثمانإين وخمسمائاة بادمإشق، ودفن وتوفي يوم الجمعة الثِالث والعشرين مإن المح
مده إباراهيم. حسإيون، أخبرنإي باوفاته ول باسفح قا

ومإن شعره في الناعورة:

معها قَت دمإو خض قَت ففا ين خح نة  خبااكي معهاو نن يرو قَي خبا حف  خخو قَن  حمإ قَت  خك خراها با مت
حع عاشق ممإ حريّ باأد ةن تج معهالها أعي مدمإو يم  حم اا  ف حعشق قَت  خف خر ومإا ع

ةد جماعة. وكان لشاكر أول

مإنهم ولده أباو البركات مإحمد بان شاكر بان عبد الله، سإمع الحديث مإن الحافظ أباي القاسإم

شواش: بافتح أوله وتشديد الواو المفتوحة وآخره شين. وابان شواش رجل نإسب إليه مإوضع مإن مإنتزهات دمإشق، كما47
نإص عليه ياقوت.

باياض باالصل.48
«فتحييني»؛ باالتاءا المثِناة الفوقية.في الصل: 49
سإبقت ترجمته.50
«وفي حديث ذكر الميت إذا شخص باصره. شخوص البصر: ارتفاع الجفان إلى فوق، وتحديدشخص، في اللسان: 51

النظر، وانإزعاجه». وفي الصل: «أشخص» مإحرف.
، ورحل537هو الحافظ أباو المواهب، الحسن بان هبة الله بان مإحفوظ بان حسن، المعروف باابان صصرى. ولد سإنة 52

. انإظر تذكرة الحفاظ (586في طلب الحديث، وصحب الحافظ ابان عساكر وتخرج باه، وأكثِر عنه، وتوفي سإنة 
4:152.(
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حن وخمسمائاة. نس وأرباعي رجة، سإنة خم حلده باحلب في ذيّ الح قدمإشقي، وكان مإو ال

ومإن شعره:

ختاقا قب ف حح مب إلى الم خفاقاخنإظر الحبي حه فأ حد قَج خو حذيّ  خنإا إلى  خد و
يلها خن ك خع المحاسإ خم خج قَن  خمإ خن  خلقامسإبحا مقه الخ قَل خخ خهى  خضا فيه ف

قشعر، مإولده بادمإشق سإنة خمسين ةر حسن ال 53ومإنهم ولده الخر سإليمان بان شاكر، شاع

وخمسمائاة. مإن شعره مإا كتبه إلى أبايه شاكر:

حر يصوم وباالفط ين باال خه حرخت قَه يد خر ال حخ اا آ قَش سإعيد حع و
خرى خع الو خق جمي اا فا قيد حريا سإ قَك قذ حد وباال لزه حعلم وال باال

خل الذيّ قَن أنإا قنإي جدير أ حريّإ مذخ خك يا  قَعما منإ حمإن  مل  ممإ آ
حويّ مت ل أرع قَس قنإي إذا نإاف حرإ قَس مي مل أباي ال ينإني نإج ل

خوى عن والده أباي اليسر، وعن الحافظ أباي القاسإم مخنا، ر ومإنهم ولده أباو العلءا أحمد بان شاكر شي
مت عنه، وسإألته عن مإولده، فقال: سإنة أرباع أو خمس وخمسين وخمسمائاة. وتوفي قدمإشقي. كتب ال

رول. رتمائاة، في شهر ربايع ال حسإ نن وثلثين و لنعمان سإنة ثما ررة ال بامع

ومإنهم ولده الصغر، شيخنا أباو إسإحاق إباراهيم بان شاكر بان عبد الله، المعروف باالبهاءا، درس
ال ليوب رسإو ييره الملك العادل أباو باكر بان أ يلى، وسإ يلى الخطاباة باالمص خه على مإذهب الشافعي، وتو الفق

ريّ، وأباا حفص بان حد حكن ميمن ال اا، سإمع شيخنا أباا ال قدث اا مإح ال أديب إلى حلب والموصل وغيرها، وكان فاض
نر مإن مإسموعه،54طبرزد خيسي ردث باشيءا  ، وأبااه شاكر بان عبد الله، وأسإامإة بان مإشرد، وغيرهم، وح

رتين وخمسمائاة. وأنإشدنإي بادمإشق، قال أنإشدنإي أباي، نس وسإ ين مإولده سإنة خم حتب عنه. وأخبرنإي أ مك و
رديّ أباو المجد لنفسه: قال أنإشدنإي ج

حن حص البنا قَخ حل ر يب خق مم حب ال قَذ خع مقلوبااو خجى ال قَش خد أ معو خس ال خم خل إذا 
قب مد المح مفؤا لق مإنه  خش خين ميوبااو مج لقوا ال خش لبون  إذا مإا المح

رتمائاة، يوم الحد، ودفن حسإ ررم سإنة ثلثين و مخنا أباو إسإحاق إباراهيم بادمإشق، مإنتصف مإح قفي شي متو
حسإيون. يوم الثنين باسفح جبل قا

فهؤلءا ولد أباي مإحمد عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان.

ري بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان ابان أخي أباي العلءا، فله مإن الولد أباو رمإا أباو الحسن عل وأ
المرشد سإليمان، وأباو سإهل مإدرك، وقيل أباو المرشد كنيته.

ري بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان بان مإحمد بان رمإا سإليمان، فهو أباو المرشد سإليمان بان عل فأ
ررة، وانإتقل إلى شيزر باعد أخذ سإليمان بان أحمد القاضي، ابان ابان أخي أباي العلءا. ولي قضاءا المع
رطه اا. وقفت له على كتاب باخ ممإجيد اا  اا شاعر ال، فصيح اا فاض خشيزر. وكان أديب خي با قف ررة، وتو الفرنإج المع

رنه، ووقفت له على ةن في ف ةب حس ربي، وهو كتا وتأليفه، في تفسير أبايات المعانإي مإن شعر المتن
خل حسنة مإن كلمإه. رسإائا

ومإن شعره قوله:

نق حق مإناف حنإفا خك عن  خنإ حلسا قزه  حنخنإ مح المؤمإ قَص منإ خن  قدي رن ال قَح فإ خص حنإ وا
خدى ين رد لل قك ين المن رم حب ال ين حنوتج من قَمإ خك وا خنإ قَن أعا خمإ خك  حل خني قَن با حع خأ و
قَبن واغتنم خغ خبن و خغ خه عن  خنا خت حنو حس قَح حءا مإن النإام وأ يثِنا خن ال قَس مح

ري بان مإحمد بان عبد الله بان رمإا أخوه مإدرك، فهو أباو سإهل، وقيل أباو المرشد مإدرك بان عل وأ
اا. مإن شعره قوله: اا شاعر سإليمان، وكان أديب

ند خنى بال قَك مسإ قَع  حط ختست قَن مإنها قريباإذا لم  مك خت باها ف خشأ نإ
قريح مإنها خر ال قَش خنإ لم  مش مث ت ممإجيباباحي اا عنها  حبر ممإخ مل  ختسأ و

.496). ومإما يذكر هنا أن والده ولد سإنة 1:126«خمس» والصواب مإا أثبتنا مإن الخريدة (في الصل: 53
 وسإمع515هو أباو حفص عمر بان مإحمد بان مإعمر بان يحيى المعروف باأباي حفص بان طبرزد البغداديّ. ولد سإنة 54

اا. وكان يؤدب الصبيان بادار القز، وقدم إلى دمإشق، وحصل له أمإوال. وتوفي اا مإاجن اا ظريف الكثِير وأسإمع. وكان خليع
. انإظر البداية والنهاية.607سإنة 
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رليالي حث ال يد أحدا رن أش خغريبافإ حسي  قَم مي على النإسان أن 
اا خيرى فيها صديق نض ل  خحبيباباأر خقى  قَل خي لر باه ول  خس مي

وله وقد ورد إلى مإصر:
قَت خر خجا مر و قَص حمإ قَت  خم خل مل عليهاخظ قني خرى ال خج ل 

اا مه زمإانإ خحى الل خس إليهاخفل ينا خج ال خو قَح أ
ري، وأحمد، وسإعيد. قَرض خمإ يرحمن، و وكان لمدرك مإن الولد أباو المعالي صاعد، وأباو سإهل عبد ال

ري بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان، فمولده ومإنشؤه رمإا أباو المعالي صاعد بان مإدرك بان عل فأ
اا. مإن شعره قوله: اا أديب ررة النعمان، وكان شاعر خشيزر وحماة، وتوفي بامع با

ري ليها الواديّ المنين خل أ خنا55أ خل حق هل  لر خع التف قَن مص مكو فيه  قَش خن نق ف ختل
نة خلوع نم و خغرا حك مإا باي مإن  لثِ حقخأبا لو خش خت حل  مطو حني و قَض مي اوى  حط ج وفر

مه يق حر حت  قَك قل ممإ خن  ققي حي حر خت قَن  خسى أ قَد لقيخع خق حرك  يما باهج حثي له مإ قَر خت و
خلسإى حد وا يلة الوج مغ قويّ  خر مي نل  حقباوص لر خوى والتح لر الج خفا باه ح ميط و

ري بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان، وأمإا عبد الرحمن، فهو أباو سإهل عبد الرحمن بان مإدرك بان عل
وهو ابان أباي المرشد المذكور، ابان أباي الحسن.

نث وخمسين وخمسمائاة. مولد ونإشأ باشيزر وحماة، وتوفي في الزلزلة التي كانإت باحماة سإنة ثل
اا مإن شعره. اا، روى عنه أباو اليسر شاكر  شيئ اا شاعر وكان أديب

مض شيوخي عن أباي اليسر شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان سإليمان، قال: أنإشدنإي عبد ري باع كتب إل
الرحمن بان مإدرك لنفسه:

قَت خمع حه الذيّ اجت خب الوج حجباالله يا صاح خه مم خلى على ال قَو خت من فاسإ فيه المحاسإ
خا خلف خص خنى  خض قَر خت خك فإن لم  قَذنإي إلي حجمخ حه حر الب خن عن ذا المنظ خي العي حبا قَد  مر قَط فا
ينإهما خنيك إ قَف خج حمإن  ةة  يسلمإ حجكيف ال خش خو لب في الهوى  قل مإح ةف لك قَت خح

ومإن شعره قوله:
خل باها اة أطا مته نإظر قَق مبسإار قَنإ خذ مه  خل خب قلبي ومإا  عذا
اا خوى ويا عجب خه حم ال قَك مح خر  قَو خج مبيا  قَل خق مع ال خط قَق مو حني  مق عي حر ختس

ري بان مإحمد بان عبد الله بان حرك بان عل ممإد ري بان  ري بان مإرض ري فيه ولد، وهو أباو الحسن عل رمإا مإرض وأ
اا. روى عنه حثِر اا مإك ممإجيد اا  ال شاعر خشيزر، ونإشأ باحماة، وكان فاض ررة النعمان، وقيل با مولد بامع سإليمان، 

اا مإن شعره. أنإشدنإي أباو إسإحاق إباراهيم بان شاكر بان عبد أباو اليسر شاكر بان عبد الله بان مإحمد شيئ
قديّ أباو المجد مإحمد بان الله بان مإحمد بان سإليمان بادمإشق، قال: أنإشدنإي أباي شاكر، قال: أنإشدنإي ج

عبد الله لنفسه:

قَت قير مغ يدار وقد  مت باال قَف مرخوق ةم مإنها وآثا خمإعال
ةة حباه لوع مب  مت والقل مرفقل حمإدرا مع  يدمإ مقه وال حر متح

مته رلف حك خ ةن في خن زمإا قَي مرأ حك يا دا منإ يكا مسإ خن  وأي
ري بان حت البايات إلى القاضي عل ميسر، قال لي أباي: فوصل قال لي أباو إسإحاق إباراهيم بان أباي ال

يي لنفسه: اا لها، وأنإشدنإيها عل ري بان مإدرك بان سإليمان، فقال على وزنإها جوابا حض مإر

قيها حع مر على  يدا حت ال خبا مرأجا خك إقرا مسإكوتي عن ين  إ
خا حكن قَن كان باي سإا خمإ خنى على  مرأخ نم وأقدا ريا مف أ مصرو

رذاته مر ول يده خع ال خج خت ةةفار خر خعا مر56ممإ يدا خغ مر  يده  وال
خرى خت مروها أنإا اليوم كما قد  ييا خد ري  حف قَقفرة مإا  ممإ

ري باحماة في الزلزلة التي أخرباتها، يوم الثنين راباع رجب سإنة اثنتين وخمسين ري بان مإرض خي عل قف متو
وخمسمائاة.

ري بان مإحمد بان رمإا أحمد بان مإدرك فله ولد، وهو أباو المشكور صالح بان أحمد بان مإدرك بان عل وأ
ري ررة النعمان، وروى الحديث عن أباي الحسن عل عبد الله بان سإليمان القاضي، وكان ولي القضاءا بامع

«مإنين» قرية مإن أعمال دمإشق، ورواية الخريدة: «المنيبي» وفي ياقوت: «المبيني».لعلة نإسبة إلى 55
«مإعيرة».في الصل: 56
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ريار بان مإحمد، وكان سإمع مإنهما بامصر.57بان الحسين [بان] رراءا، وأباي العلءا صاعد بان سإ  عمر الف

ريّ، وأباو مإحمد عبد القاهر بان علويّ قاضي ري بان مإحمد النإصار روى عنه أباو البركات مإحمد بان عل
ردثني رريين: ح قمر وغلب الكبر عليه. وقرأت باخط باعض المع ررة مإصرين. وكان أباو المشكور قد ع مإع

ال يقول رن قائا رن القاضي أباا مإشكور صالح بان سإليمان، رأى في مإنامإه كأ رمإل بان عنبسة، أ الفقيه المؤ
مطونإا خق قف بازر  خسإ حمد إلى شرب مإاءا الورد باعد  ال مإن الماءا والرطوباة!58له: لم ل تع لل فضو ؛ فإنإه أق

رمإا غيرها، وأنإشد: رمإا السلمإة وإ يمرن ثمانإين سإنة، وباعدها يقضي الله مإا هو قاض، إ خع مت والله ل

خم الكرى خل عن مإقلتي طع خج ةر  خف خجلخسإ قَر خف خسإ رزاد فيه  مت ال قَد خج ةر و خسإف
حه حف قَر خع نة مإن  خب نإفح خي قَط خحلفشممت أ مه ومإا  قر مإن خم الم قَع خط مت  قَد حم خح و

ري. سإمع ري فله ولد، وهو أباو الراضي مإدرك بان سإعيد بان مإدرك بان عل رمإا سإعيد بان مإدرك بان عل وأ
اا. أباا طاهر إسإماعيل بان حميد، وروى عنه شعر

ري. أخبرنإا أباو عبد الله مإحمد بان أحمد بان مإحمد بان خليم مع روى عنه أباو الخطاب عمر بان مإحمد ال
ري، قال: أنإشدنإي أباو الراضي مإدرك بان الحسن الدمإشقي، عن أباي الخطاب عمر بان مإحمد العليم
محميد، سإعيد بان مإدرك بان سإليمان التنوخي إمإلءا مإن حفظه، قال: أنإشدنإي أباو طاهر إسإماعيل بان 

أنإشدنإي القاضي أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان سإليمان لنفسه:

حويّ خك نإح ةق مإن خم اشتيا مظ مرلئن ع ففي قلبي مإن الشواق نإا
نن خد] باي خباع مع [ خم خه يج يل الل خع مرو مب المزا ال ويقتر لنا شم

نق لد باا مو نر وال مروليس باضائا قديا قَت باأهليها ال خح خز خنإ إذا 
مقضاتهم وعلمائاهم. ةة مإن ذكر فضلءا باني سإليمان و منإبذ فهذه 

رول في تاريخ حلب، ففيه ومإن أراد اسإتقصاءا أخبارهم وفضائالهم وأشعارهم فعليه باكتاباي المط
اا مإن ذلك وطلب. مإقنع لمن قصد شيئ

ري قال: قال لي خلف قس ريّ عن الحافظ أباي طاهر ال وقد أخبرنإي أباو القاسإم بان الحسين النإصار
ري المذهب: وكانإت الفتاوى في بايتهم -يعني اة مإالك يزمإان، ثق الرئايس أباو المكارم، وكان مإن أفراد ال

ررة. باني سإليمان- على مإذهب الشافعي رحمه الله تعالى، في أكثِر مإن مإائاتي سإنة باالمع

فصـــل

في ذكر مولد أبي العلءا ومنشئه وعماه وصفة خلقه

رن أبااها مإن أهل حلب. وخاله رن أ خسإبيكة، وأظ رمإه هي بانت مإحمد بان  لنعمان. وأ ررة ال رمإا مإولده فبمع أ
ري بان مإحمد بان سإبيكة، الذيّ يقول فيه :59عل

نر خطي خة فوق  حبيك خسإ رن باني  قنجاداكأ خر وال حئا خوا يجوباون الغ
ةب عنها، حين رحل إلى باغداد في سإنة أرباعمائاة، وقد رثاها باأبايات مته وهو غائا قفيت والد ، هي60وتو

في سإقط الزنإد.

ريّ رر ري بان عبد اللطيف المع ، وهو أحد مإن قرأ على أباي العلءا وروى61وقرأت باخط أحمد بان عل
ريام مولد (يعني أباا العلءا) يوم الجمعة عند غروب الشمس، لثِلثة أ خريق. قال: و مز عنه، ويعرف باابان 

رتين وثلثمائاة. رول سإنة ثلث وسإ مإضت مإن شهر ربايع ال

ليست في الصل.57
بازرقطونإا: نإبات يبرد الحرارة ويلين الخشونإة ويطفئ العطش، وإذا ضرب في الماءا حتى يرخف لعاباه وشرب أطلق58

ررف.). وفي الصل: 1:90الطبيعة، ورطب المإعاءا. انإظر مإفردات ابان البيطار ( «بازرفطنه» مإح
)172-1:165البيت مإن قصيدة له في سإقط الزنإد (59
اا138-2:137) وأخرى في (98-1:87كذا. ولباي العلءا قصيدة تامإة في رثائاها في سإقط الزنإد (60 ). و عرض لذلك أيض

 مإن هذه القصيدة.119). انإظر مإا جاءا في ص121-2:112في القصيدة التي في (
رول: 1:129وكذا ورد اسإمه في الخريدة (61 رده ال «مإحمد بان عبد اللطيف».) باإدراج اسإم ج
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ري ري العظيم ري في تاريخه، وأنإبأ باه62ونإقلت مإن خط الديب السإتاذ أباي عبد الله مإحمد بان عل  الحلب
مولد الشيخ أباو رتين وثلثمائاة)  نث وسإ رنيساباوريّ وغيره، قال: وفيها (يعني سإنة ثل ييد بان مإحمد ال عنه المؤ

يشام. مرقعة ال لنعمان مإن  ري، بامعرة ال يتنوخ العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان ال

لت وسإتين. مولد أباو العلءا في سإنة سإ قال العميد: 

ري63وهذا العميد الذيّ نإقل عنه العظيمي  ذلك، هو العميد أباو يسر، خير بان مإحمد بان علي التنوخ
ريّ. وهذا ليس باصحيح. المعر

يشيبانإي، في كتاباه الذيّ جمعه في وذكر الوزير أباو غالب عبد الواحد بان مإسعود بان الحصين ال
المختار مإن أشعار الشعراءا، وذكرهم على حروف المعجم، وأخبرنإا باذلك إجازة عنه الحافظ أباو عبد

لت مولد (يعني أباا العلءا) لثِلث باقين مإن ربايع الول سإنة سإ رنجار، قال:  الله مإحمد بان مإحمود بان ال
خهبتا. والصحيح في مإولده مإا أخبرنإا باه أباو يية وذ قَت عيناه في سإن الطفول خض حر وسإتين وثلثمائاة، ومإ

ميمن، زيد رزاز، قال64ال اة عليه، قال: أخبرنإا أباو مإنصور الق ريّ كتاباة، وقراءا  بان الحسن بان زيد الكند
ري، قال: قَزم النإدلس خح مءا بان  ردثني أباو الخطاب العل ري بان ثابات الخطيب، ح أخبرنإا أباو باكر أحمد بان عل

رتين نث وسإ رول، سإنة ثل نث باقين مإن شهر ربايع ال ريّ أنإه ولد في يوم الجمعة، لثِل رر ذكر لي أباو العلءا المع
وثلثمائاة.

ري، رتنوخ ريّ ال رر رذب المع ري بان المه رمام بان الفضل بان جعفر بان عل ونإقلت مإن تاريخ جمعه أباو غالب ه
ريره مولد الشيخ أباو العلءا أحمد بان65وسإ رتين وثلثمائاة، فيها  نث وسإ  إلى باعض الشراف باحلب: سإنة ثل

رول. نث باقين مإن شهر ربايع ال رتنوخي، يوم الجمعة لثِل ريّ ال رر عبد الله بان سإليمان المع

رنعمان، أنإه ررة ال وأخبرنإي القاضي شهاب الدين أباو المعالي أحمد ن مإدرك بان سإليمان قاضي مإع
رطه، وفيه في ذكر أباي العلءا بان خته باخ يي نإسخ يير إل نءا في أخبار سإلفه باني سإليمان، وسإ خقل مإن جز خنإ

نث رول، سإنة ثل اة خلت مإن ربايع ال نع وعشرين ليل رشمس، لسب سإليمان: ولد يوم الجمعة قبل مإغيب ال
رتين مره فيها، في جمادى الولى سإنة سإبع وسإ ريّ، التي ذهب باص رلة الجدر رل ع قتين وثلثمائاة، واعت وسإ

وثلثمائاة.

ريّ الديب، في آخر سإقط الزنإد، باروايته عن قط أباي مإحمد الحسن بان الفرج الجند مت باخ ونإقل
خب ريّ عليه: ومإولده (يعني أباا العلءا) مإغي لط التبريز ريّ، وخ رتبريز ري ال الخطيب أباي زكريا يحيى بان عل

مجدر في ريّ، و خجدر حمي مإن ال خع رتين وثلثمائاة. و رول سإنة ثلث وسإ نث باقين مإن شهر ربايع ال يشمس لثِل ال
ةض، وأذهب اليسرى جملة. رشى يمنى حدقتيه بايا لت وسإتين وثلثمائاة، فغ نع، أو آخر سإنة سإ رول سإنة سإب أ

ري المإام، عن أباي جعفر مإحمد بان مإؤيد بان حواريّ، قال: أخبرنإي أباو الحسن مإحمد بان أحمد بان عل
قديّ أباو اليقظان ررة النعمان يوم66أخبرنإي ج ، قال: كان مإولد الشيخ أباي العلءا ابان سإليمان بامع

رول مجدر في أ رتين وثلثمائاة، و رول سإنة ثلث وسإ نث باقين مإن شهر ربايع ال خب الشمس، لثِل الجمعة، مإغي
ةض، وأذهب اليسرى جملة. يغي يمنى حدقتيه بايا ريّ، و مجدر قتين وثلثمائاة، فعمي مإن ال سإنة سإبع وسإ

ريّ، قال: أخبرنإا أباو طاهر أحمد بان مإحمد أخبرنإا أباو القاسإم الحسين بان عبد الله بان رواحة الحمو
اا، قال: سإمعته (يعني أباا مإحمد عبد الله بان الوليد بان غريب اة إن لم يكن سإماع 67الحافظ، إجاز

اا على يي مإع عمي أباي طاهر نإزوره، فرأيته قاعد ريّ) يقول: دخلت على أباي العلءا وأنإا صب رر ريّ المع الياد
رجادة لبد، وهو يسبح قنإي أنإظر إليه الساعة وإلى عينيه، إحداهما68سإ خسح على رأسإي. وكأ ، فدعا مإ

ردر الوجه، نإحيف الجسم. لدا، وهو مإج نإادرة، والخرى غائارة ج

يي دون البلوغ، رنإه رأى أباا العلءا وهو صب مض أهل الدب في حكاية ذكرها عن ابان مإنقذ، أ وقد نإقل باع
ريّ، كأنإه خدر مج وأنإه وصفه فقال: وهو صبي دمإيم الخلقة، مإجدور الوجه، على عينيه باياض مإن أثر ال

«العظىمي».وردت هذه الكلمة في الصل مإهملة هكذا: 62
«العظىمي».وردت هذه الكلمة في الصل مإهملة هكذا: 63
.613«يزيد» مإحرف. وقد سإبقت ترجمة أباي اليمن. وانإظر البداية والنهاية والشذرات في وفيات سإنة في الصل: 64
«وسإيرة».في الصل: 65
رده.1:136نإص صاحب الخريدة (66 ) أنإه عمه ل ج
«عريب» باالعين المهملة، مإصحف.في الصل: 67
«وهو شيخ».كذا. وفي سإائار النصوص: 68
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اا هذا، والله أعلم، هو أباو المتوج مإقلد بان رن مإنقذ رحت هذه الحكاية، فإ ال. وإن ص مظر باإحدى عينيه قلي ين
خب. خر طا قَف خك نإصر بان مإنقذ، وكان صاحب 

فصـــل

في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم

نة مإن الشيوخّ. وقد ذكر الحافظ أباو طاهر أحمد بان مإحمد قروايات على جماع خن العظيم باال قرأ القرآ
نر السلفي، فيما أخبرنإا باه أباو القاسإم عبد الله بان الحسين النإصاريّ عنه، قال: وقد قرأ القرآن باكثِي

نخّ يسار قروايات، على شيو  إليهم في القراءاات.69مإن ال

ررة النعمان على رن جماعة أدركهم مإن أصحاباه. وقرأ اللغة والنحو بامع ذكر الحافظ ذلك باعد أن ذكر أ
والده أباي مإحمد عبد الله بان سإليمان بان مإحمد، وأباي باكر مإحمد بان مإسعود بان مإحمد بان يحيى بان
ريّ، راوية يي إلى حلب، فقرأ باها على مإحمد بان عبد الله بان سإعد النحو 70الفرج النحويّ. ودخل وهو صب

قطيب المتنبي. أباي ال
رط باعض أهل الدب وأظنه مإحمد بان الخضر، ابان أباي مإهزول المعروف باالساباق . قال:71وقرأت باخ

:72وكان ابان سإعد يرويّ في ديوانإه، يعني ديوان المتنبي، في قصيدته التي مإطلعها

قَد * قَم عائا مل أ ةر يا خيا * أزائا
ينإها لم تكن مإما قرأه على المتنبي، وهي مإما أنإفذه إليه: وذلك أ

اا في فناءا نإاحية حضع قَو خمإ قَدأو  حق خة العا يتاج هامإ تحمل في ال
ري: رده عليه أباو العلءا، وقد اجتمع مإعه باحلب وهو صب فر

حجية حفتان نإا اا في  حضع ممإو  *73* أو 
ري بان أريس مإن العراق، فوجد رية صعدت مإع أباي عل نة عراق منإسخ ند، ومإضى إلى  من سإع خبل ذلك ابا خيق فلم 

خل مإا قاله أباو العلءا. القو
وسإافر أباو العلءا إلى باغداد في سإنة تسع وتسعين، للسإتكثِار مإن العلم، فأخذ باها عن أباي الحسن

ري ريّ المعروف باالواجكا، وأباي عل ري، وأباي أحمد عبد السلم بان الحسين البصر خباع ير ري بان عيسى ال عل
ريّ. ريّ النحويّ اللغو عبد الكريم بان الحسن بان حكيم السكر

 في طبقات الدبااءا74وذكر أباو البركات عبد الرحمن بان مإحمد بان [عبيد الله بان] أباي سإعيد النإباريّ
خباعي؛ ليقرأ عليه75له ير ري بان عيسى ال رما قدم باغداد دخل على عل رنإه (يعني أباا العلءا) ل  قال: وذكر أ

قَد إليه مع خي اا، فلم  خضب قَغ ممإ خخرج مإن عنده  خف خباعي: ليصعد الصطبل.  ير اا مإن النحو، فقال له ال .76شيئ

رديّ أباو المفضال ييد المعريّ، قال: أخبرنإي ج ري، عن مإحمد بان مإؤ وأخبرنإا أباو الحسن أحمد بان عل
نع نن وتسعين، ودخلها سإنة تس أحمد بان حواريّ، قال: ورحل (يعني أباا العلءا) إلى باغداد سإنة ثما

متعرض عليه الكتب التي في رنإما دخل إلى باغداد ل رنإه إ اة وسإبعة أشهر. وبالغني أ وتسعين، وأقام باها سإن
مدنإيا. حب  مته لطل حصف له مإن كثِرتها، ولم تكن رحل مو خما  حل خزائان باغداد، 

خكر في باعض كلمإه، وسإنورده باتمامإه: خذ وقد 

خة بادار العلم، مت القامإ خثر قَن آ قرجال، ولك يثِر بالقاءا ال خشب، ول أتك رن مت أسإتكثِر مإن ال ”وأحلف مإا سإافر

كذا في الصل باالسين المهملة. ولها وجه، أيّ إنإهم مإمن يرحل إليهم.69
«رواية».في الصل: 70
«الساباق المعريّ أباو اليمن ابان أباي مإهزول». وانإظر مإا يأتي في فصل مإن قرأ) بااسإم: 1:144ذكر في الخريدة (71

على أباي العلءا.
).1:281انإظر الديوان باشرح العكبريّ (72
الموضع: المسرع في المسير. أوضع: أسإرع. الفتان، باكسر الفاءا باعدها تاءا مإثِناة: غشاءا مإن أدم يغشى باه الرحل.73

والناجية: الناقة السريعة.
«أباو البركات علي بان أحمد بان مإحمد بان أباي سإعيد النإباريّ» والصواب مإا أثبتنا.في الصل: 74
«في طبقات له أدباا» تحريف.في الصل: 75
«فخرج مإغضبا ولم يعد إليه».في طبقات الدباا: 76
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خمإن باإقامإتي فيه“. يز حف ال ميسع خن لم  خس مإا كا خف مت أنإ فشاهد

رده سإليمان بان مإحمد، وأخيه أباي المجد مإحمد بان وأخذ الحديث عن أبايه أباي مإحمد المذكور، وج
ردته أم سإلمة بانت الحسن بان إسإحاق بان بالبل، وأباي زكريا يحيى بان مإسعر عبد الله بان سإليمان، وج

رريين، وأباي الفرج عبد77بان مإحمد بان يحيى بان الفرج، وأباي الفتح مإحمد بان الحسن  بان روح، المع
ري، وأباي باكر مإحمد بان عبد الرحمن بان عمرو بان الصمد بان أحمد [بان] عبد الرحمن الضرير الحمص

، وأباي عبد الله مإحمد بان يوسإف بان كراكير الدقي، والقاضي أباي عمرو عثِمان78عبد الرحمن الرحبي
ررة النعمان. وروى عن هؤلءا وعن أخيه أباي الهيثِم عبد الواحد بان مسإوسإي قاضي مإع خر يط بان عبد الله ال
قط أباي مرويت عنه، وهي عنديّ باخ ررج مإن حديثِه سإبعة أجزاءا  اا مإن شعره. وخ عبد الله بان سإليمان شيئ
مزريق ري بان عبد اللطيف بان  الحسن علي بان عبد الله بان مإحمد بان أباي جرادة، رواها عن أحمد بان عل

رريّ، عنه. المع

فصــل

في ذكر من قرأ على أبي العلءا، وروى عنه من العلماءا والدأباءا

ررةّ وغيرهم من الغرباءا ددثِّين من أهل المع والمح

قيين وروى عنه ابانا أخيه القاضيان أباو مإحمد عبد الله وأباو يمن قرأ عليه مإن أهل بالده ومإن الشامإ فم
حن أخيه أباو من ابا ري ابانا أباي المجد مإحمد بان عبد الله -وقد ذكرنإاهما في باني سإليمان- وابا الحسن عل

رذب، وأباو ري بان المه يذب بان عل المجد مإحمد بان عبد الله بان مإحمد، والشيخ أباو صالح مإحمد بان المه
يذب، والشيخ أباو الحسين علي بان مإحمد بان عبد اللطيف رمام بان الفضل بان جعفر بان المه غالب ه
ري بان مإحمد، والقاضي أباو المعروف باابان زريق، واباناه أباو الفضل أحمد، وأباو الحسن يحيى ابانا عل

قسن بان عمرو، والقاضيان أباو سإعد  ابانا أباي حصين80 عبد الغالب وأباو يعلى عبد الباقي79القاسإم المح
قسن  بان عمرو بان سإعيد بان عبد المحسن بان سإعيد بان عمرو،81عبد الله بان أباي القاسإم المح

ريون. وأباو الفضل بان صالح، وجعفر بان أحمد بان صالح، وأباو الحسن علي بان عبد الله بان أباي التنوخ
مأخت الممتع ري بان إباراهيم الخطيب، وأباو العباس أحمد بان خلف الممتع، وابان  هاشم، وإباراهيم بان عل

يساباق، وأباو إباراهيم بان الحسن البليغ، وأباو اليمن مإحمد بان الخضر، ابان أباي مإهول الملقب باال
ريون. رر اليقظان أحمد بان مإحمد بان حواريّ المع

رديّ أباو الفضل هبة الله بان أحمد بان يحيى بان زهير بان أباي جرادة القاضي، والشيخ أباو رد ج وج
ليون. ري بان أحمد المقريّ، الحلب ري، وأباو القاسإم عل مإحمد عبد الله بان مإحمد بان سإعيد بان سإنان الخفاج

ري بان غنائام الرخيمي وأباو الحسن رشأ بان لطيف بان مإاشا الله المقريّ، وأباو الحسن عل
الكفرطاباي المقريّ، وأباو مإحمد عبد الله بان مإحمد بان حسنون بان باازل.

 غالب بان عيسى بان أباي يوسإف النإصاريّ، وأباو الخطاب العلءا بان82ومإن النإدلسيين أباو تمام
ري، وأباو القاسإم نإصر بان مقس حزم، وأباو الخطاب أحمد بان أباي المغيرة، وعثِمان بان أباي باكر السفا

ريون. ريّ، النإدلس صدقة القاباسي النحو

قتبريزيان. ري الخطيب، وأباو الفرج مإحمد بان أحمد بان الحسن ال والشيخ أباو زكريا يحيى بان عل

ريّ، وأباو نإصر مإحمد بان مإحمد بان هميماه وأباو المكارم عبد الوارث بان مإحمد بان عبد المنعم الباهر
ري بان عمر، السالر، ومإحمد بان مإحمد بان عبد الله الصبهانإي أباو عبد الله، وأباو مإحمد الحسن بان عل

اا، بااسإم: 77 «الحسين».سإيأتي في فصل في ذكر شيءا مإما وقع إلينا مإن حديث أباي العلءا المعريّ مإسند
«الرجي».في الصل: 78
«أباو سإعيد».): 1:131في الخريدة (79
).1:130ذكره في الخريدة (80
«المحسن بان عبد الله بان مإحمد بان عمرو بان سإعيد بان مإحمد بان داود بان) هكذا: 1:130باقية نإسبه في الخريدة (81

المطهر».
.1957«أباو الهام». وقد ترجم له ابان الباار في التكملة في الصل: 82
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ري التنوخي، والقاضي أباو الفتح قسن بان عل ري بان المح المعروف باقحف العلم، والقاضي أباو القاسإم عل
ري ررائا مق ري ال ري، والخليل بان عبد الجبار بان عبد الله التميم يسروج ، وأباو83بان أحمد بان أباي الروس ال

ري الديب رق ير ري بان عبد الله ال يفر إباراهيم بان أحمد بان الليث84القاسإم عبد الله بان عل ، وأباو المظ
ريّ ري بان85الذر ، وأباو الفرج مإحمد بان أحمد بان الحسن الكاتب الوزير، وشيخ السإلم أباو الحسن عل

ريّ، لصوريّ البغداد ري ال ركاريّ الزاهد، وأباو المنصور عبد المحسن بان مإحمد بان عل أحمد بان يوسإف اله
ري ري،86وأباو عبد الله الحسن بان إباراهيم بان مإحمد الحاج قصيص ري الشاعر الم خلف لد ، وأباو الحسن ال

يصاباونإي النيساباوريّ ، والشيخ الزاهد أباو سإعد87والحافظ أباو عثِمان إسإماعيل بان عبد الرحمن ال
يمان رس ري بان الحسين ال ، وأباو طاهر مإحمد بان أحمد بان أباي الصقر الخطيب88إسإماعيل بان عل

.89النإباريّ

خكتبوا عنه، خووا عن أباي العلءا و حثقات، ر يفاظ  مح معلماءا أثبات، وأدبااءا رواة و رمة وقضاة و للهم أئا مك فهؤلءا 
نن. قَه خو خضعف ول  خثِه إلى  قَب حدي مس خين ةد مإنهم باطعن، ولم  وأخذوا العلم واسإتفادوا مإنه، ولم يذكره أح

ري قال: أخبرنإا الحافظ أباو طاهر أحمد بان مإحم، قال: ري المقدسإ ري بان الفضل بان عل وقد أنإبأنإا عل
قَبهان ابان أخيه خنإ قَزيد بان  خمإ قمي -يعني الرئايس أباا90قال لي  قَباهريّ-: باقي ع خل  -يعني أخا أباا المكارم ا

ريّ حني على أباي المكارم الباهر ميق المكارم الباهريّ- عند أباي العلءا أرباع سإنين يقرأ عليه. وكان الحافظ 
اامإن حشدنإي شيئ مين رية باأباهر، أن  ريّ، نإقيب العلو يزيد ييّ بان مإحمد بان هاديّ ال مت مإهد اا. وقال: سإأل كثِير

قَدنإي حش قَنإ اا. فقلت له: أباو المكارم في الحياءا، فأ ريّ أبايات قشعر، فأنإشدنإي مإن شعر أباي المكارم الباهر ال
رما كتبته ردمإين أو مإن شعرك. فقال91مإ مس92 عن المتق ريامإنا شم حشد شعريّ وقد باقي في أ مأنإ : كيف 

حسه: نإسبوا اا مإن شعر نإف رم أنإشدنإي أبايات قشعر (يعني أباا المكارم). ث للغة وال حرب في ال المشرق والمغ
.93إلي

ري رنإه سإمع أحمد بان مإحمد الصبهانإ وكتب إلينا أباو القاسإم عيسى بان عبد العزيز مإن السإكندرية، أ
رمإا] رلءا94الحافظ يقول: و[أ ريّ) فمن أج ريّ وأباا المكارم الباهر قتبريز 95 هذان المإامإان (يعني أباا زكريا ال

قحرين في علوم العرب، وإلى أباي العلءا انإتماؤهما، وفي العرباية مإن رأيته مإن أهل الدب، والمتب
يزمإن للقراءاة، والخذ عنه والسإتفادة. اة مإن ال اعتزاؤهما، وقد أقامإا عنده باره

رشام وديار مإصل، ركة والعراق والجبل وال رناقلين عنه بام اة مإن أصحاباه ال مت سإواهما جماع وقد أدرك
ري، رأيته مقرائا ردثهم. ومإن جملتهم: أباو إباراهيم الخليل بان عبد الجبار ال خأنإشدهم وح وأنإشدونإي عنه مإا 

ري خخيثِمة بان سإليمان القرش اا، يرويه عن أصحاب  ممإسند اا  اا واحد باقزوين، وروى لي عنه حديثِ
ري. الطرابالس

ريّ أكثِر مإن سإنتين يقرأ عليه. قتبريز ريا ال وأقام أباو زكر

». وفي الصل: «القرايّ» مإحرف. وانإظر مإا510«توفي سإنة ، وقال: 445ذكره السمعانإي في النإساب ورقة 83
سإيأتي في آخر الفصل.

».450«توفي سإنة ، وقال: 257ذكره السمعانإي في النإساب الورقة 84
«قال النحويون: النسبة إليهكذا باالذال المعجمة باعدها راءا مإهملة. فإن صح كانإت نإسبته إلى أذربايجان. قال ياقوت: 85

-يعني إلى أذربايجان- أذريّ باالتحريك، وقيل أذريّ باسكون الذال».
.183ذكر الذباي هذه النسبة في المشتبه ص86
يكر الناس. انإظر البداية والنهاية في87 أباو عثِمان: حافظ واعظ مإفسر، قدم دمإشق وهو ذاهب إلى الحج، فسمع باها وذ

) النسخة التيمورية.5:550 وابان عساكر (449وفيات 
ال،88 اا رحا هو أباو سإعد إسإماعيل بان علي بان الحسين بان زنإجويه الرازيّ السمان الحافظ، مإن أهل الريّ. كان حافظ

اا مإنها. انإظر السمعانإي405سإافر إلى العراق والحجاز والشام ومإصر، وكان شيخ المعتزلة باالريّ. توفي سإنة   أو قريب
«أباو سإعد بان إسإماعيل» وكلمة «بان» مإقحمة.). وفي الصل: 4:318، وتذكرة الحفاظ (306الورقة 

ال89 اا فاض هو أباو طاهر مإحمد بان أحمد بان إسإماعيل، ويعرف باابان أباي الصقر، طاف باالبلد وسإمع الكثِير، وكان ثقة صالح
اا، وقد سإمع مإنه الخطيب البغداديّ، وروى عنه مإصنفاته. وتوفي باالنإبار سإنة  . انإظر البداية والنهاية.476عاباد

«ابان ابان أخيه».في الصل: 90
«كتبه».في الصل: 91
«فقلت».في الصل: 92
رول البايات، وسإقط باعدهما الشعر.93 كذا في الصل. ولعل هاتين الكلمتين أ
تكملة يقتضيها السياق.94
«أجل».في الصل: 95
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فصــل

رريّ رما وقع إلينا من حديث أبي العلءا المع ءءا م رر شي في ذك

اا نند ممس رحمه الله 

رنا بادمإشق، وأباو سإعد ثابات بان مإشرف بان أباي أخبرنإا أباو عبد الله مإحمد بان أباي المعالي بان الب
ري مغوانإ يزا ييان، قال: أخبرنإا أباو باكر مإحمد بان عبيد الله بان نإصر ال ردثنا أباو96السعد البنا باحلب، البغداد  ح

ريّ مإن لفظه، أخبرنإا أباو العلءا أحمد بان عبد الله يصقر الخطيب النإبار طاهر مإحمد بان أحمد بان أباي ال
حمإسعر ردثني أباو زكريا يحيى بان  ررة النعمان، ح ري باقراءاتي عليه في داره بامع يتنوخ بان سإليمان ال

قَعشر خمإ خعروباة بان أباي  ردثنا أباو  ريّ، ح رر ري المع يتنوخ ردثنا هوبار97ال ررانإي، ح خح خلد بان عيسى98 ال قَخ خمإ ردثنا  ، ح
رزنإاد ، عن أنإس بان مإالك، عن النبي صلى الله عليه وسإلم، أنإه كان يقول: ”إن99الخياط، عن أباي ال

متطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءا النار؛ خة  رن الصدق مر الحطب، وإ رنا حت كما تأكل ال الحسد ليأكل الحسنا
رنار“. رنة مإن ال مج قصيام  فالصلة نإور المؤمإن، وال

ري بان عبد الله بان مإحمد بان اا، قال: أخبرنإا عل قَمن زيد بان الحسن بان زيد الكنديّ إذنإ مي أخبرنإا أباو ال
ري بان عبد اللطيف ردثني أحمد بان عل اة، ح ردثني أباو العلءا أحمد بان عبد الله بان100أباي جرادة كتابا ، ح

ردثنا أباو يعقوب يوسإف بان ردثنا أباو سإعيد الصقر بان أحمد، ح قديّ أباو الحسن، ح ردثنا ج سإليمان، ح
ردثنا شعبة، عن العلءا، عن أبايه، عن أباي هريرة قال: قال ردثنا عمرو بان مإرزوق، ح إسإحاق القاضي، ح

خبركة((رسإول الله صلى الله عليه وسإلم:  مق ال خح ختم قَلعة و قس مق ال حف قَن مت مة  حجر من الفا .))اليمي

ريّ، قال: أخبرنإا الحافظ أباو طاهر أحمد أخبرنإا أباو القاسإم عبد الله بان الحسين بان عبد الله النإصار
اا، وأخبرنإا أباو القاسإم عيسى بان عبد العزيز قَن سإماع ري، إجازة إن لم يك خلف قس بان مإحمد بان أحمد ال

ربار اللخمي في كتاباة إلينا، قال: أخبرنإا الحافظ أباو طاهر، قال: أخبرنإا أباو إباراهيم الخليل بان عبد الج
ري ررائا ري101ّبان عبد الله الق ردثنا أباو العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان اللغو  باقزوين -وكان ثقة- ح

ردثنا أباو الفتح مإحمد بان الحسين [بان] ررة، ح ردثنا أباو102باالمع ري، ح ردثنا خيثِمة بان سإليمان القرش  روح، ح
ردثنا باشير بان زاذان ري، ح ححمص  عن أباي هريرة، قال قال رسإول الله104، عن أباي علقمة103عتبة ال

رن((صلى الله عليه وسإلم:  خفر؛ إ مس وهم على سإ رنا خح ال خب خة الله باالمسافر لص رناس رحم لو علم ال
مه تعالى خقى الل خو رل مإا  نت إ خل خق خله على  قَح خر .))المسافر و

قال الخليل: لم أسإمع مإن أباي العلءا غير هذا الحديث.

اا سإوى الخليل. والقلت: الهلك. قال السلفي: ولم يرو لي أنإا عنه حديثِ

ردثني أباو ريّ عن أباي الحسن بان أباي المجد بان مإحمد الحلبي، ح أنإبأنإا المؤيد بان مإحمد النيساباور

«مإا أظنها إل مإن قرى باغداد» وقد ترجم لباي باكر هذا. وقال: «ومإاتنإسبة إليى (زاغونإى) مإقصور الخر. قال ياقوت: 96
اا في سإنة  اا حاذق  روى الحديث». وفي الصل هنا «بان468 ومإولده في سإنة 551أباو باكر وكان مإجلد الكتب، أسإتاذ

نإضر -باالمعجمة- بان الزاغونإي» باإقحام «بان».
اا باالرجال وباالحديث، وكان مإفتي أهل حران.97 ررانإي، كان عارف هو الحافظ الحسين بان مإحمد بان مإودود السلمي الح

«مإودود». وفي الصل: «أباو مإشعر» تحريف. وانإظر). وأباو مإعشر كنية جده 2:335. تذكرة الحفاظ (318توفي سإنة 
22 س161السمعانإي 

«هوير» باالياءا المثِناة التحتية.في الصل: 98
).5:204. انإظر تهذيب التهدذيب (130هو أباو عبد الرحمن عبد الله بان ذكوان القرشي المدنإي، توفي سإنة 99

رول: 1:129وكذا ورد اسإمه في الخريدة (100 رده ال رر في فصل في ذكر) باإدراج اسإم ج «مإحمد بان عبد اللطيف»، وقد مإ
مإولد أباي العلءا.

«القرى» وقد سإبقت ترجمته.في الصل: 101
التكملة مإما سإبق.102
«زادان» ثالثِه دال). وفي الصل: 1:37زاذان، أوله زايّ وثالثِه ذال مإعجمة، كما في ترجمته مإن لسان الميزان (103

مإهملة.
«روى عن عثِمان بان عفان، وابان مإسعود، وأباي هريرة، وأباي). وقال: 12:173ذكره ابان حجر في تهذيب التهذيب (104

هريرة» وسإماه: «أباو علقمة المصريّ» وهو مإصريّ تاباعي، ولي قضاءا إفريقية.
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ردثني أباو العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان، قال:105الفضل ريّ، ح رر  بان أباي الحسين بان مإحمد المع
ردثنا أباي أباو مإحمد عبد الله بان سإليمان بان مإحمد، أخبرنإا أباو إسإحاق إباراهيم بان مإحمد بان يوسإف ح

خزاذ ير مخ ردثنا عثِمان بان  ري، ح ردثنا عبد الله بان عمر بان [مإحمد بان]106بان الحجاج بان حبيبة النإطاك 107، ح

ردثنا النضر بان مإنصور ري بان أباي طالب عليه109 عن أباي الجنوب108أباان بان صالح، ح قَيت عل ، قال: رأ
مت عمر بان رنإي رأي منوب؛ فإ خج قَه يا أباا ال خمإ ختقي له، فقال:  مته لسإ حقي مإاءا لوضوئاه، فبادر السلم يست

مت قنإي رأي قَه يا أباا الحسن فإ خمإ خأسإتقي له، فقال:  الخطاب رضي الله عنه يستقي مإاءا لوضوئاه، فبادرته 
خركوة، فبادرته أسإتقي له، فقال: خزمإزم في  رسإول الله صلى الله عليه وسإلم يستقي مإاءا لوضوئاه مإن 

خنني على صلتي أحد“. ميعي مأريد أن  قنإي ل  قَه فإ خمإ ”يا ابان الخطاب، 

خزينب بانت عبد الرحمن الشعرية في كتاباته، قالت: كتب إلينا المإام أباو القاسإم ررة  أخبرتنا الح
ردثه، قال: خدك ح قَر خمإ ري بان الحسين بان  رن السإتاذ أباا الحسن عل مإحمود بان عمر بان مإحمد الزمإخشريّ، أ

ريّ ري بان الحسين بان مإحمد بان الحسن الراز أنإبأنإا الشيخ الزاهد الحافظ أباو سإعد إسإماعيل بان عل
ردثنا أباو العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان بان مإحمد بان سإلميان التنوخي رمان إجازة، قال: ح رس ال
خعر بان مإحمد بان قَس حمإ ردثنا أباو زكريا يحيى بان  ررة النعمان، قال: ح الديب الضرير باقراءاتي عليه بامع

قمي ردثنا ع ررانإي، ح خح ري قال: أخبرنإا أباو بادر أحمد بان خالد بان عبد الملك ال رتنوخ يحيى بان أباي الفرج ال
ري ردثنا أباو يوسإف عن الكلب  عن أباي هريرة قال:111 عن أباي صالح110أباو وهب الوليد بان عبد الملك، ح

اا((قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم:  قَعر حش ةر له مإن أن يمتلئ  قَي خخ مف أحدكم كذا،  .))خخلن يمتلئ جو
رنإما قال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم:  قَم يحفظ الحديث؛ إ خل مف((فقالت عائاشة:  خلن يمتلئ جو

مت باه حجي مه اا  ةر له مإن أن يمتلئ شعر اا خي خدمإ اا و قَيح خق حدكم  .))أح

فصـــل

رتاب أبي العلءا الذين كانوا يكتبون له ما ينشئه مك في ذكر 

تتصنيف والملءا112من الرسائل  والنظم وال

حه، حري حجرايته وجا نل، مإن الكتاب الموجودين في  مة رجا رن أباا العلءا رحمه الله كان له أرباع بالغني أ
ةة مإن أهل ينظم والنثِر والتصانإيف. وقد كتب له جماع يكتبون عنه مإا يكتب إلى الناس، ومإا يمليه مإن ال
رتاباه باه مإنهم: ابان أخيه أباو مإحمد عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان؛ مك لنعمان؛ فأخص  ررة ال مإع

حزه. ممإستجي يسماع لمن يسمع مإنه و خفه، ويكتب عنه الجازة وال اا لخدمإته، ويكتب له تصانإي فإنإه كان مإلزمإ
اا عليه، رمه مإشفق لرا باع خبا ينف الواحد نإسختان وأكثِر. وكان  رطه، ويقع باخطه مإن المص وكتب تصانإيفه باخ

اا يمدحه ويشكره على ررة. وقد ذكرنإا ترجمته فيما قبل، وذكرنإا لباي العلءا فيه شعر يلى قضاءا المع وتو
.113مإا فعله

من أخيه الخر اا، ونإسخ كتبه باخطه، جميع114ومإنهم ابا ررة أيض يلى قضاءا المع  أخو المقدم ذكره، تو

«أباي الفضل».في الصل: 105
هو عثِمان بان عبد الله بان مإحمد بان حرزاذ البصي، أباو عمر الحافظ نإزيل أنإطاكية، وتوفي باها في ذيّ الحجة سإنة106

) وشذرات الذهب.7:131«خرزاد» باالدال المهملة في آخرة. وانإظر تهذيب التهذيب (. وفي الصل: 281
) حيث ترجم له.5:332التكملة مإن تهذيب التهذيب (107
«النصر» باالصاد المهملة، تحريف.النضر بان مإنصور الباهلي أباو عبد الرحمن الكوفي. وفي الصل: 108
هو عقبة بان علقمة اليشكريّ، أباو الجنوب الكوفي، روى عن علي، وشهد مإعه الجمل. انإظر تهذيب التهذيب (109

7:247.(
)9:178. انإظر تهذيب التهذيب (146هو مإحمد بان السائاب بان باشر الكلبي الكوفي النساباة المفسر. وتوفي سإنة 110

).1:494ووفيات العيان (
هو بااذام أو بااذان، أباو صالح، مإولى أم هانإئ بانت أباي طالب، روى عن علي وابان عباس وأباي هريرة؛ وروى عنه111

«ابان صالح» تحريف.). وفي الصل: 1:416العمش والكلبي والثِوريّ. تهذيب التهذيب (
«الرثايد».في الصل: 112
انإظر مإا سإبق في فصل ذكر نإسب أباي العلءا.113
هو أباو الحسن علي بان مإحمد.114
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اا. ردم ذكره أيض رمه، وسإمع مإنه. وقد تق أمإالي ع

مبه يهر، ويجتمع نإس اا جعفر بان أحمد بان صالح بان جعفر بان سإليمان بان داود بان المط رتاباه أيض مك ومإن 
اا مإن خر عنه، وقرأ عليه كثِير رتاباه، وكتب الكثِي مك مإع أباي العلءا في سإليمان بان داود، وكان مإن أعيان 

رحة والضبط. نة مإن الص لط على غاي كتب الدب، وروى عنه؛ وخ

ري بان عبد الله اا أباو الحسن عل رتاباه أيض مك خف الجامإع115ومإن  ريّ، وكان يتولى أوقا رر  بان أباي هاشم المع
خبه باأسإرها، وكتب مكت ختب  خك خخ أباا العلءا، و رشي معدول المإناءا الفضلءا، ولزم ال خن مإن ال لنعمان، وكا ررة ال بامع

يضبط والتقان. اا حسن ال ررق لطه مإو يدة نإسخ، وكان خ ينف الواحد ع مإن المص

حزمإت مإسكني مإنذ سإنة أرباعمائاة، نل في ذكره للشيخ أباي العلءا، قال فيه: ل ووقفت على فص
يلى ختو مت أشياءا، و ير إلى غير ذلك، فأمإلي خط مأض قَن  يل أ يفر على تسبيح الله وتمجيده، إ واجتهدت أن أتو

اا خزمإني باذلك حقوق ري بان عبد الله بان أباي هاشم، أحسن الله مإعونإته، فأل خخها الشيخ أباو الحسن عل نإس
من له الجزاءا، ويكفيه مه يحس خنه. والل رما صنع ثم قَذ ع خنه، ولم يأخ يي زمإ قَفنى ف رنإه أ اا، ل حبايض خيّ  رمة، وأياد ج

يزمإن والرزاءا. خث ال حواد

قدم ذكره، أباو الفتح مإحمد بان علي بان عبد الله بان أباي هاشم؛ كتب له اا ولد المتق يتاباه أيض مك ومإن 
اا يعرف باـ”عون مبه ”المختصر الفتحي“، وكتابا اا لق مخ أباو العلءا كتابا رشي اا مإن تصنيفه، ووضع له ال أيض

خمل. مج نءا مإن كتاب ال الجمل“ في شرح شي

رور إليه، مت له على رسإالة كتبها إلى الوزير أباي نإصر بان النحاس يتض ال، وقف وكان أباو الفتح هذا فاض
مكه باحبل الولءا، ومإا يرجوه لس لجم باخطاب وكلم، تم خكها على القدام، والته رنإما حمل مإلو قال فيها: وإ

قَفوها عند خع اا لمن اسإتغاث باها، والتجأ إليها،116مإن  ردة ووقوع البلءا. فالحمد لله الذيّ جعلها غياث رش  ال
يسالكين طرق الشرار؛ يكتبون العلم مكها مإن قوم أحرار، ليسوا باال خوب عليها. ومإلو لن حع ال رول في دف وع

 ويستثِقلونإه.117وينقلونإه، ويكرهون المأتم

خمإين للشيخ أباي العلءا، الذيّ اشتهر فضله باين المإلءا ميلقيه118وكان هو ووالده خاد ، يكتبان مإا 
مب مإن أهنأ العمار، يجنيان خس قَح مت اة  رد خبرا مإعه مإ خغ قلف مإن العلم عليهما، ف قول في نإسخ مإا يؤ إليهما، ويع

يفة مغ خعان الوقت مإن العيش با قثِمار، ويقط حقل إلى دار119مإنه أعذب ال منإ رفة. فلما  حع يمان باأهل الورع وال حل مي ، و
قَت خه خو مقه، و مقه، وأظلمت باعد الشراق بارو مسإو حهد في العلم الراغب؛ وكسدت  يل الطالب، وز يرحمة ق ال

مده. وذكر الرسإالة إلى آخرها خعمو خهد  ميع مده، ومإال عما  .120باعد الحكام عقو

نة لباي العلءا، مت على رسإال رنإني وقف يقق أسإماءاهم؛ فإ ةة مإن باني [أباي] هاشم ل أتح يتاباه جماع مك ومإن 
حثمال بان صالح، يشكو إليه رجلين، أحدهما الشريف رز الدولة  يضبعين“، كتبها إلى مإع تعرف باـ”رسإالة ال
اا مإن لزوم مإا ل يلزم ررفا بايت مسبانإه إلى الكفر واللحاد، وقد ح قلبان عليه، وين ري، كانإا يؤ بان المحبرة الحلب

ةخ مإن هذا الكتاب منإس عن مإوضعه، ليثِبتا عليه الكفر باذلك. قال فيها: ”وفي حلب -حماها الله- 
خسكة، أيديهم باحبل الورع مإتمسكة، جرت خنإ حط قوم ثقات، يعرفون بابني أباي هاشم، أحرار  باخطو

مت فيه“. رجة باما قل مح قَت ظهرت ال خر حض مأح مأمإليه، وإن  عادتهم أن ينسخوا مإا 

يضبط، حقن في ال ممإت رط،  ري بان إباراهيم الخطيب، وهو كاتب حسن صحيح الخ رتاباه إباراهيم بان عل مك ومإن 
ختب عنه في السماع عليه والجازة مإنه، وقرأ عليه. قطه، وك كتب مإعظم كتبه وتصانإيفه باخ

«عبيد الله».في الصل: 115
«عن».في الصل: 116
«المآثم».في الصل: 117
المإلءا، جمع مإل، وهم الجماعة، وأشراف القوم وعليتهم.118
الغفة، باالضم: البلغة مإن العيش.119
كذا وردت هذه الجملة في هذا الموضع.120
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فصـــل

رونة، ورسائله في ذكر تصانيفه، ومجموعاته وتآليفه، وأشعاره المد
تننة المف

رلف باعد انإقطاعه في مإنزله، باعد رجوعه مإن باغداد، الكتاب المعروف باـ”الفصول رول مإا أ فأ
والغايات“ في تمجيد الله تعالى والعظات. وهو مإوضوع على حروف المعجم. وأراد باالغايات

خة باالغايات. وهو رقب القوافي؛ لن القافية غاية البيت. وفيه قواف تجيءا على نإسق واحد، وليست المل
اا باه قَفك اا، وإ اا عليه وظلم ردي رسور واليات، تع رنإه عارض باه ال حريّ عليه باسببه، وقيل إ مت الكتاب الذيّ اف

رن الكتاب ليس مإن بااب المعارضة في شيءا. ومإقداره مإائاة كراسإة. اا؛ فإ قَثم خدمإوا عليه وإ أق

للغة. ومإقداره عشرون121وكتاب ”السادن“ ، وضعه في ذكر غريب هذا الكتاب ومإا فيه مإن ال
كراسإة.

للغز. ومإقداره عشر كراريس. وكتاب ”إقليد الغايات“، وهو مإشتمل على تفسير ال

رلف الكتاب المعروف باالـ”اليك والغصون“، وهو كتاب كبير، ويعرف باكتاب ”الهمز رم أ ث
حني على إحدى عشرة حالة مإن الحالت: الهمزة في حال انإفرادها وإضافتها، ومإثِل122والردف“ مبا  ،

ةءا يتبع الهمزة تنوين، سإماؤه مإرفوع حءا باالخفض، سإما خءا باالنصب، والسما مءا باالرفع، والسما ذلك السما
خءاها وسإمائاها، على مؤها وسإما حئاه مإخفوض مإضاف. ثم يجيءا سإما خءاه مإنصوب مإضاف، سإما مإضاف، سإما

قَه. فإذا ضربات أحد عشر في حروف المعجم ممإلءا قَه و رم همرة باعدها هاءا سإاكنة مإثِل عباءا التأنإيث. ث
حة مثمائاة فصل وثمانإية فصول، وهي مإستوفاة في كتاب الهمز الثِمانإية والعشرين، خرج مإن ذلك ثل

والردف. وذكرت في الرداف الرباعة باعد ذكر اللف، وهي الواو المضموم مإا قبلها، والواو التي قبلها
اا123فتحة، والياءا رل جنس مإن هذه أحد عشر وجه  المكسور مإا قبلها، والياءا التي قبلها فتحة. ويذكر لك

خبره، ولم أقف إل حك كما ذكر لللف. ومإقدار هذا الكتاب ألف ومإائاتا كراسإة. وهذا الكتاب قليل الوجود ل
رية بابغداد. وباالديار المصرية مإنه نإسخة خظامإ قن على جزءا واحد مإنه، وباعضه مإوقوف في خزانإة كتب ال

قيين، صارت إلى القاضي الفاضل ري، وانإتقلت124كانإت في خزائان المصر قَيسانإ خب ري ال  عبد الرحيم بان عل
يم صارت في جملة كتبه إلى خزانإة الملك الصالح أيوب بان125إلى ولده القاضي الشرف  باعده، ث

اا. قتين مإجلد لنها في سإ مإحمد بان أباي باكر بان أيوب، وأظ

و”كتاب في تفسير الهمزة والردف“ جزءا واحد.

رلف هذا يث على تقوى الله تعالى. أ رمن العظات، والح والكتاب المعروف باـ”تضمين اليّ“، يتض
لثِه على تقوى مظه فيه، ويح اا بارسإمه، فعمل هذ الكتاب يع قلف كتابا الكتاب لبعض المإراءا وقد سإأله أن يؤ

يباما اقتصر على باعض الية، أو جاءا باآيتين أو نل باآية مإن القرآن، ور قل فص الله. وأتى فيه عند انإقضاءا ك
خبس ونإحوها. فمنه مإا هو على حروف المعجم وقبل الحرف خع حقصر، كآيات  أكثِر، إذا كانإت مإن ذوات ال

المعتمد ألف، مإثِل أن يقال في الهمز يساءا ويباءا، وفي الباءا يباب وعباب، هكذا إلى آخر الحروف.
قمنه في آخر الفصل باآية. ومإنه فصول على فاعلين، مإثِل بااسإطين وقاسإطين، وعلى فاعلون، ويض

رن. ومإقدار هذا الكتاب أرباعمائاة كراسإة. مإثِل حامإدون وعابادون. ومإنه مإا هو على غير هذا الف

ررة“ وهو في عظات النساءا خاصة. وتختلف فصوله، فمنها مإا يجيءا والكتاب المعروف باـ”تاج الح
متراباي. ومإنها متسائاي، وهاباي و مءا التأنإيث، كقولك شائاي و ريّ يا حو  مإا هو126باعد حرفه الذيّ يثِبت ثبات الر

«خادم الرسإائال».وفي الصلالسادن (باالسين المهملة، و آخره نإون): الخادم. وللمعريّ في نإحو هذه التسمة كتاباه: 121
«السادر». وفي الذهبي: «الشادن» وفي ياقوت: «الشاذن». وفي كشف وفي أصل إنإباه الرواة : هنا: «الشادن».

): «السادر». والصواب مإا أثبتنا.2:197الظنون (
سإيعيد ذكر هذا الكتاب مإرتين بااسإم: الهمزة والردف.122
«وأمإا»، صواباه مإا أثبتنا.في الصل: 123
اا في صناعة النإشاءا. ولد في مإدينة عسقلن سإنة124 اا للملك الناصر صلح الدين، وكان علم كان القاضي الفاضل وزير

. انإظر وفيات العيان.596، ونإشأ في مإصر، وتولى أباوه القضاءا بامدينة بايسان، فلهذا نإسبوا إليها، وتوفي سإنة 529
 باالقاهرة. وتوفي573هو القاضي الشرف باهاءا الدين أباو العباس أحمد، كان كبير المنزلة عند الملوك. ومإولده سإنة 125

 ودفن باسفح المقطم إلى جانإب قبر أبايه. ترجم له ابان خلكان في نإهاية ترجمته لوالده القاضي الفاضل.643باها سإنة 
«ومإنه».في الصل: 126
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 مإا يجيءا على تفعلين، مإثِل ترغبين وتذهبين، ونإحو127مإبني على الكاف نإحو غلمإك وكلمإك، ومإنها
ةب لبعض الجليلت مرود“ زوج128ذلك، وأنإواعه كثِيرة. وهو كتا خط قني أنإها ” خظ قنساءا، ويغلب على   مإن ال

قَرداس. ومإقداره أرباعمائاة كراسإة. حمإ ابان 

والكتاب المعروف باـ”سإيف الخطبة“، يشتمل على خطبة السنة، فيه خطب الجمع، والعيدين،
يلف على حروف المعجم، فيها خطب والخسوف، والكسوف، والسإتسقاءا، وعقد النكاح. وهو مإؤ

مخطب بانيت على الباءا، وخطب على التاءا، وعلى الدال، وعلى الراءا، وعلى اللم، عمادها الهمزة، و
ين الكلم المقول في الجماعات، ينبغي والميم، والنون، وتركت الجيم والحاءا ومإا جرى مإجراهما؛ ل

ةل مإن رنإه كان سإأله في هذا الكتاب رج رراسإة. وذكر أ ال. ومإقداره أرباعون ك اا سإه حجيح خسإ أن يكون 
قديانإة. المتظاهرين باال

ردة خطب لذلك، مإقداره خمس نءا فيه خطب لختم القرآن العزيز“، فيه ع وظفرت له باـ”جز
كراريس.

نس قل فر رلم فيها على ألسنة الخيل، ويذكر على لسان ك والكتاب المعروف باـ”خطب الخيل“، يتك
اا حطق فرسإ مين رول كل خطبة: إن الله قادر على أن  قمد الله تعالى فيها ويعظمة. ويقول في أ اة يح خطب

صورته كذا وكذا، فيقول: الحمد لله الذيّ خلقني كذا وكذا. ومإقداره عشر كراريس.

خثعلب في كتاب الفصيح، خوى عن  متر خظ التي  قَطبة الفصيح“. يذكر فيها اللفا والكتاب المعروف باـ”خ
قل بااب مإن أباواب الفصيح. ومإقداره خمس عشرة كراسإة. نم فصيح مإنثِور، في ك في ضمن كل

وكتاب شرح فيه مإا جاءا في هذا الكتاب مإن الغريب يعرف باـ”تفسير خطبة الفصيح“، ل أعلم
مإقداره، ولم أقف عليه.

رراسإة. وكتاب يعرف باـ”رسإيل الرامإوز“، مإقداره ثلثون ك

رصة، على حروف المعجم. قم الخمر خا رية الراح“، في ذ مخماسإ ميعرف باـ” ومإن الكتب الصغار كتاب 
نت مإضمومإة، مس سإجعا خكر فيه خم قَذ مي يل حرف مإن حروف المعجم مإا خل اللف  رن ك ومإعنى هذا السإم أ

ةس مإوقوفة. ومإقداره عشر كراريس. ةس مإكسورة، وخم ةس مإفتوحة، وخم وخم

رول مإنه رن الفصل ال موعاظ. ومإعنى هذا اللقب أ مض ال مه فيه باع رست“ سإأل وكتاب يعرف باـ”المواعظ ال
في خطاب رجل، والثِانإي في خطاب اثنين، والثِالث في خطاب جماعة، والراباع في خطاب امإرأة

رراسإة. خة ك خس عشر يحدة، والخامإس في خطاب امإرأتين، والسادس في خطاب نإسوة. ومإقداره خم مإو

وكتاب يعرف باـ”وقفة الواعظ“.

وكتاب يعرف باـ”دعاءا الساعة“. وهما مإختصران، ول أعلم مإقدار حجمهما.

ريام السبعة“، ل أعلم مإقداره. وكتاب ”دعاءا ال

ححرز وتعويذ“ ل أعلم مإقداره. وكتاب يعرف ححرز الخيل“، ل أعلم مإقداره. و”جزءا فيه  وكتاب ”
اا قنف له تصنيف يرؤسإاءا سإأله أن يص مض ال باـ”سإجع الحمائام“، يتكلم فيه على ألسن حمائام أرباع. وكان باع

لزهد. رث على ال قكره فيه، فأنإشأ هذا الكتاب، وجعل مإا يقوله على لسان الحمامإة في العظة والح يذ
ومإقداره ثلثون كراسإة.

رمن قرأها رل سإورة مإ يلم ك مسإور القرآن، وتتظ يلم فيه على لسان  خور“، يتك لس للم ال وكتاب يعرف باـ”تظ
رذ. مإقداره سإت كراريس. ررض لوجه الشا رشواذ، ويتع باال

خور“ يشتمل على مإواعظ. ل أعلم مإقداره. لس وكتاب يعرف باـ”عظات ال

قيين يقال له أباو الفتح عبد الله بان ةل مإن أكابار الحلب ري“. سإأله فيه رج ري والجل وكتاب يعرف باـ”الجل
ري رل حج رنعمة مإنهم، له129إسإماعيل بان ال قيين وأعيانإهم، وأربااب ال ةل فاضل مإن أكابار الحلب  الحلبي، وهو رج

ريّ، وأباو ري بان ثابات البغداد حمع مإنه الخطيب أباو باكر أحمد بان عل ينفات ورواية الحاديث النبوية. سإ مإص

«وفيها».في الصل: 127
«الخليلت» باالخاءا المعجمة.في الصل: 128
هو أباو الفتح عبد الله بان إسإماعيل الحلبي الجلي، باكسر الجيم وتشديد اللم المكسورة. ذكره الذهبي في المشتبه.129
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ري، وغيرهما. مإقدار هذا الكتاب عشرون كراسإة. ري بان عبد الله بان أباي جرادة الحلب الحسن عل

خسن، رلم فيه على لسان فرس وباغل، وهو كتاب ح وكتاب يعرف باـ”رسإالة الصاهل والشاحج“، يتك
ري رنفه للمإير عزيز الدولة أباي شجاع فاتك بان عبد الله الرومإ ري130ّص خعزيز خن ال حكي خت خمإنجو . وكان131، مإولى 

خظاهر. وكان سإبب تصنيفه ريام ال قيين في أيام الحاكم وباعض أ خبل المصر حق خي حلب مإن  نع هذا وال أباو شجا
مه فيه. لقا يجب له على باعض أقربااءا أباي العلءا، وجب على أباي العلءا سإؤال رن ح حفع إلى فاتك أ مر رنإه  أ

مإقداره أرباعون كراسإة.

اا لعزيز يشاحج“، عمله أيض وكتاب لطيف في تفسير الصاهل والشاحج، يعرف باـ”لسان الصاهل وال
رهال يقول: إنإه عمله لباي الدوام ثابات بان مج خة كراسإة. وباعض ال حن عشر الدولة المذكور. ومإقداره ثما

 بان نإصر بان صالح، وكان يلقب عزيز الدولة، وهو غير صحيح، بال الذيّ عمله لباي الدوام،132ثمال
ريّ، وسإيأتي ذكره. اللمإع العزيز

ةل على مإعنى كليلة ودمإنة. عمله لعزيز الدولة أباي ميذكر فيه أمإثِا والكتاب المعروف باالـ”القائاف“، 
رم قطع تأليفه لموت الذيّ أمإر باإنإشائاه، وهو أباو شجاع رلف مإنه أرباعة أجزاءا، ث اا، أ شجاع المذكور أيض

خة خث عشر ريّ يقال له توذون، سإنة ثل مقتل باالمركز باقلعة حلب، قتله مإملوك له هند فاتك؛ فإنإه 
رتون كراسإة. وأرباعمائاة. ومإقداره سإ

وكتاب يعرف باـ”مإنار القائاف“، في تفسير مإاجاءا في القائاف مإن اللغز والغريب. مإقداره عشر
كراريس.

قدزباريّ منإوشتكين ال ، والي دمإشق وحلب.133وكتاب يعرف باـ”شرف السيف“، عمله لمإير الجيوش أ
حفي قَح مي قجه إليه باالسلم، و ةم جميل، ويو خلغه عنه كل  المسألة عنه، فأراد جزاءاه على مإا فعل.134وكان با

وكتاب يعرف باـ”السجع السلطانإي“، يشتمل على مإخاطبات الجنود والوزراءا والولة وغيرهم.
قصناعة؛ ليستعين باه على الكتاباة. مإقداره ثمانإون كراسإة. عمله لبعض الكتاب القليلي ال

وكتاب يعرف باـ”سإجع الفقيه“. مإقداره ثلثون كراسإة.

نل مإسافر يستعين باه على شؤون ررين“. وهو كتاب لطيف عمله لرج خط وكتاب يعرف باـ”سإجع المض
دنإياه. ل أعلم مإقداره.

ةل، كـ”رسإالة الملئاكة“، و”رسإالة رول] مإنها طوا و”ديوان الرسإائال“. وهو ثلثة أقسام: [ال
خدوخلة ري بان مإنصور الحلبي، المعروف با اا عن رسإالة كتبها إليه: يعتب135الغفران“، وكتبها إلى عل ، جوابا

حكر له فقال:  مذ رنإه  رنإه بالغه عنه أ ري بان مإنصور في أ ».136«هو الذيّ هجا أباا القاسإم ابان المغربايعليه عل
اا عنها. فكتب إليه رسإالة الغفران جوابا

«عزيز الدولة: 40. وسإماه ابان القلنإسي 350هذا غير أباي شجاع فاتك الرومإي، مإمدوح المتنبي المتوفى سإنة 130
ال عن ابان الصاباي: «عزيز الدولة فاتك الوحيديّ»، وقتل هذا في سإنة  .413فاتك»، وابان تغريّ بارديّ نإق

).120-4:117 والنجوم الزاهرة (40«بانجكوتكين»، صواباه باالميم، كما أثبتنا مإن تاريخ ابان القلنإسي في الصل: 131
. قال ابان تغريّ بارديّ: «وكان للعزيز غلمإان، أحدهما386والعزيزيّ: نإسبة إلى العزيز باالله الفاطمي المتوفى سإنة 

يسمى مإنجكوتكين، والخر باازتكين».
.454«مإحمود بان نإصر»، وانإظره في كتب التاريخ في وفيات في الصل: 132
 ولم يزل إلى أن وقع باينه وباين419هو أنإوشتكين الدزباريّ أباو مإنصور التركي. ولي دمإشق للظاهر خليفة مإصر سإنة 133

. انإظر ابان الثير وعيون التواريخ433كبار الجيش فتن، فهرب مإنها إلى حلب، وباقي فيها ثلثة أشهر. ومإات في سإنة 
اا  «التزباريّ» نإسبة إلى مإوله القائاد تزبار بان أونإيموغيرهما في وفيات هذه السنة. ويسميه ابان الفلنإسي أحيانإ

.71الديلمي. انإظر ابان القلنإسي ص
رددها. وفي الصل: 134 .108«يخفي» باالخاءا المعجمة، تحريف، وانإظر مإا سإبق صيحفي المسألة: يبالغ فيها وير
اا باالنحو، وكان135 هو علي بان مإنصور بان طالب الحلبي، المعروف باابان القارح، كان راوية للخبار واللغة والشعر، عارف

اا للوزير ردبا مإمن خدم أباا علي الفارسإي في داره وهو صبي، ثم لزمإه وقرأ عليه جميع كتبه وسإماعاته. ويوى أنإه كان مإؤ
». والدوخلة بافتح الدال وسإكون461«وكان آخر عهديّ باه في تكريت سإنة المغرباي، وله فيه هجو كثِير. قال ياقوت: 

الواو وفتح الخاءا وتشديد اللم، وتخفف: سإفيفة مإن خوص يوضع فيها التمر.
اا على هذه العبارة: 136 اا أباا العلءا تعليق اا أنوفي ذلك يقول ابان القارح مإخاطب «فذلك مإنه أدام الله عزه رائاع لي، خوف

رور لي باصورة مإن يضع الكفر مإوضع الشكر». يستشر طبعي، وأن يتص
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خند الدولة ابان ثعبان خندية“ كتبها إلى سإ يس قيين،137و”الرسإالة ال خبل المصر حق حلي حلب مإن  ري، وا ختامإ مك  ال
ررة النعمان. و”رسإالة العرض“، ونإحو ذلك. حبامع في مإعنى خراج على مإلكه 

قَغريض“. خمنيح“ و”رسإالة ال والثِانإي: دون هذه في الطول، مإثِل ”رسإالة ال

حقصار، كنحو مإا يجريّ باه العادة في المكاتبات. ومإقداره ثمانإمائاة كراسإة.138والثِالث : رسإائال 

يرسإائال“، فيه تفسير باعض مإا جاءا في رسإائاله هذه مإن الغريب. ل أعلم وكتاب يعرف باـ”خادم ال
مإقداره.

وكتاب ”تفسير رسإالة الغفران“. ل أعلم مإقداره.

ري، وقد ري المغربا وكتاب ”تفسير رسإالة الغريض“، وهي التي كتبها إلى أباي القاسإم الحسين بان عل
ررظه ويصف اا، يق يير إليه كتاباه الذيّ اختصر فيه إصلح المنطق، فكتب إليه بارسإالة الغريض جوابا سإ

اختصاره للصلح. ومإقداره خمس كراريس.

نم. ل أعلم مإقداره. مسن قو قَن أل وكتاب يعرف باـ”رسإائال المعونإة“، وهي مإا كتبت ع

والرسإالة المعروفة باـ”الحضية“. ل أعلم مإقدارها.

ورسإالة عملها على لسان مإلك الموت عليه السلم. مإقدارها عشر كراريس.

والرسإالة المعروفة باـ”أدب العصفورين“. ل أعلم مإقدارها.

نف مإن حروف المعجم عشر قل حر خجعات العشر“، مإوضوع على ك يس وكتاب لطيف يعرف باـ”ال
سإجعات في الوعظ. ل أعلم مإقداره.

رول ومإن الشعار التي نإظمها: ديوانإه المعروف باـ”صقط الزنإد“، وهو مإا قاله في أيام الصبا في أ
عمره، وهو مإن أحسن أشعاره، وقد اعتنى باه العلماءا وشرحوه. مإقداره خمس عشرة كراسإة، تزيد

ري، قسيد البطليوسإ قتبريزيّ، وشرحه ابان ال خشرحه الخطيب ال أباياته المنظومإة على ثلثة آلف بايت، 
وأحسن في شرحه.

وكتاب يعرف باـ”ضوءا السقط“، يشتمل على تفسير مإا جاءا في سإقط الزنإد مإن الغريب، مإقداره
ري، وكان خب لتلميذه أباي عبد الله مإحمد بان مإحمد بان عبد الله الصبهانإ خوضع هذا الكتا عشرون كراسإة. 

ردة حياته يقرأ عليه، باعد أن اسإتعفى مإن ذلك، ثم ررة النعمان، ولزمإه مإ ال، قصده إلى مإع ال فاض رج
ردمإة ضوءا السقط. وأقام أباو عبد الله أجاباه، فقرأ عليه الكتب إلى أن مإات. وقد أشار إلى ذلك في مإق

اا مإتعددة مإن تصانإيفه، وهو الذيّ سإأل أباا العلءا  أن139الصبهانإي باحلب، وروى عن أباي العلءا كتب
يشرح له سإقط الزنإد، فشرحه ووسإمه باـ”ضوءا السقط“. وقد روى أباو عبد الله عنه وعن أباي صالح

ريّ رر رذب المع ري بان عبد الله بان140مإحمد بان المه ، وكان مإن العيان العلماءا، روى عنه أباو الحسن عل
ري، وأباو الفرج عبد القاهر النحويّ أباي جرادة، والشريف الزاهد سإعيد بان عبد الله بان مإحاسإن الهاشم

لت141المعروف باالوأواءا قفي سإنة سإ ريون، وتو ، وأباو المجد عبد الرحمن بان مإحمد بان الخضر الحلب
وتسعين وأرباعمائاة.

وقد أخبرنإا أباو الحسن مإحمد بان أحمد بان الحسن الدمإشقي باها، عن أباي عبد الله مإحمد بان حمزة
بان أباي الصقر، قال: أنإشدنإي الشريف الزاهد سإعيد بان عبد الله بان مإحاسإن الهاشمي أباو مإنصور

باحلب، قال: أنإشدنإي أباو عبد الله مإحمد الصبهانإي، قال: أنإشدنإي أباو العلءا -يعني يخاطبه-:

مره لي ومإا غي قَرييا أصبهانإ نل إل قجي مإن دخو مإاذا تر
خعه قَف خنإ حجي  خترت خل عنديّ  قَريل مإا خعل قَل  يض ختف اا و قَب حميد خه قَذ ا

اا في تاريخ أباي الفداءا (9:86كذا في الصل باالثِاءا المثِلثِة، وهو يطاباق مإا ورد في الكامإل (137 ).2:148) ومإا ورد أيض
«والثِلث».في الصل: 138
 «سإأله أباو العلءا».في الصل:139
المعريّ: نإسبة إلى المعرة. وأباو صالح هذا هو ابان عمة أباي العلءا، كما سإبق، وكما سإيأتي في آخر فصل رحلته إلى140

«المغرباي» تحريف.باغداد وعوده وانإقطاعه. وفي الصل: 
هو عبد القاهر بان عبد الله بان الحسين الحلبي النحويّ الشاعر أباو الفرج المعروف باالوأواءا. نإشأ باحلب، وتردد إلى141

. انإظر باغية الوعاة.551دمإشق، ومإات باحلب سإنة 
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يل وكتاب يعرف باـ”لزوم مإا ل يلزم“. وهو في المنظوم، باني على حروف المعجم، ويذكر فيه ك
اا. ومإعنى لزوم مإا ل حرف سإوى اللف باوجوهه الرباعة، وهو الضم والفتح والكسر والوقف مإنظومإ

قل بايت، كما قال رنظم، لكنه التزمإه في ك لل باال حخ ممإ قير لم يكن ذلك  مغ ةف لو  ردد فيها حر ين القافية ير يلزم أ
قير: خثِ مك

خل حق قَع خة فا رز خع مع  قَبا خر يي هذا  مكماخليل قَي خص ملو حت142خق يل خح مث  حزل حي رم انإ  ث
خلى التاءا، حيث خرى في قصيدته التي ع خف يشن فالتزم اللم قبل التاءا في أباياته، ولم يفعل كما فعل ال

ريّ، فقال: حو ير خالف باين الحروف التي قبل ال
يلت قَت فاسإتق خع قَزمإ نرو أ قَم خع يم  مأ حتخأرى  يل خو خم  خنإها يو حجيرا قَت  خع يد خو ومإا 

وقال فيها:
قَت خر يو خنإ خة  خي قَل خح حت  قَب خنإ نة مإن  خريحانإ حتحبا حن ممإس مر  خها غي خل خحو ةج مإا  خر أ

خ خها  خل
143

وقال فيها:
اا خحف خسإي خن  مثو خثل ةة فيها  خض قَف خو حتلها  ير خع قيّ اقش حد خع خلى ال مأو قَت  144إذا آنإس

ومإقدار هذا الكتاب أرباعة أجزاءا، مإائاة وعشرون كراسإة.
نت مإن هذا رد فيه على مإن طعن عليه في أبايا رلق باهذا الكتاب يقال له ”زجر الناباح“، ير وكتاب يتع

يين وجوهها ومإعانإيها. مإقداره أرباعون كراسإة. الكتاب ونإسبه إلى الكفر فيها؛ فب

اا، سإماه ”نإجر الزجر“، يعني أصل الزجر. وضعه باعد هذا الكتاب وكتاب يتعلق بالزوم مإا ل يلزم أيض
اا على مإن طعن عليه في أبايات غير البايات المذكورة في زجر الناباح، وباعضها الول، يرد فيه أيض

رراسإة. يين وجوه تلك البايات ومإعانإيها. مإقداره ثلثون ك خن التحريف وبا يي ررفة عن مإواضعها؛ فب مإح

وكتاب يعرف باـ”راحة اللزوم“، شرح فيه مإا في كتاب لزوم مإا ل يلزم مإن الغريب. مإقداره مإائاة
كراسإة.

لم باه الوزان الخمسة عشر، للغز، يع وكتاب يعرف باـ”جامإع الوزان“، في شعر مإنظوم على مإعنى ال
رول مإن ميقال: للضرب ال قل ضرب. مإثِال ذلك أن  خي ك مل، باجميع ضروباها، ويذكر قواف التي ذكرها الخلي

رردة، مإثِل قول القائال :145الطويل أرباع قواف: المطلقة المج

حر خد باني باد حهن مد  قَن حه خلمي يا  قَسإ حرأل يا ا يده خر ال حخ اى آ ييانإا عد خن ح وإن كا
خدفة قَر ، مإثِل قول امإرئ القيس:146والقافية الم

مل البالي * خل يط ليها ال * أل انإعم صباحا أ
رباما جاءا باه المحدثون على النحو خدث، ور قَح مم قشعر القديم وال ريدة المجردة، وذلك مإفقود في ال والمق

لدوس مق اا، كما قال باعض الناس وهو في السجن، وهو صالح بان عبد ال :147الذيّ يسمى مإقصور

خن اهلها حمإ من  لدنإيا ونإح قَجنا مإن ال ختىخخر من باالحياءا فيها ول المو فما نإح
حثِها ةر عن حدي حب قَخ ممإ خنإا  لدنإياإذا مإا أتا خءا هذا مإن ال قَلنا جا مق قَحنا و حر خف

يم على هذا قَل، وذلك مإرفوض مإتروك. ث قَل والقائا يسإسة، مإثِل أن يكون العاذ ييدة المؤ والقافية المق
ةو مإن تسعة لتون كراسإة. وعدد أباياته نإح النحو، إلى آخر الكتاب، على حروف المعجم. ومإقداره سإ

قشعر. نت مإن ال آلف باي
نت فيه: ”اسإتغفر الله“.وكتاب  رل أبايا مل ك رو لزهد والسإتغفار. أ خظة وال حع ”اسإتغفر واسإتغفريّ“، في ال

نو مإن عشرة آلف بايت. ومإقداره مإائاة وعشرون كراسإة، يشتمل على نإح

قل نظ يشتمل على نإثِر ونإظم على حروف المعجم، على ك يسبيل“. وهو كتاب وع خقى ال وكتاب ”مإل

القلوص: الفتية الشاباة مإن البال.142
«مإن بايت حلبة»، وحلية: واد باتهامإة. ومإسنت: مإجدب.في الصل: 143
الوفضة: جعبة السهام. والسيحف: السهم العريض النصل. وآنإست: أحست. والعديّ: جماعة القوم يعدون راجلين144

للقتال، ل واحد له مإن لفظه. واقشعرت: تهيأت للقتال.
).19:262هو الخطل. انإظر اللسان (145
المردفة: ذات الردف، وهو حرف سإاكن مإن حروف المد واللين، يقع قبل حرف الرويّ، ليس باينهما شيءا. وفي146

«المرادفة» تحريف.الصل: 
رن الشعر التي لرجل مإن ولد صالح بان عبد القدوس. وقد روى142في رسإالة الغفران ص147  وكذا في مإقدمإة اللزوم: أ

ياقوت البايات مإنسوباة لصالح، مإع خلف في الرواية.
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رراسإتان. أخبرنإا باه أباو إسإحاق إباراهيم بان عثِمان الكامإريّ مك مت شعر. مإقداره  ،148قافية فصل نإثِر، وأبايا
، قال: أخبرنإا أباو العلءا.149قال: أخبرنإا قحف العلم

ينحو والغريب ككتاب ”الحقير النافع“، وهو مإختصر في النحو. مإقداره خمس ومإا عمله في ال
كراريس.

يطاهريّ“. عمله لرجل مإن أهل حلب يكنى أباا رظل ال رتصل باالحقير النافع، يعرف باـ”ال وكتاب ي
قيين ري بان تغلب، الملقب مإؤتمن الدولة، وكان مإن أكابار الحلب يلم بان عل خس طاهر، وهو أباو طاهر الم

ال إلى مإصر إلى المستنصر، سإنة يسإره رسإو حثمال بان صالح، و رز الدولة  اا عند مإع وعلمائاهم، وكان وجيه
قصلها إلى ورثته. وهذا الذيّ ردين، ليو ريد في ال خته عند المؤ خع ترك خد رتين وأرباعمائاة، فمات باها، وأو نث وسإ ثل

ررائاية: لي باقوله في قصيدته ال عناه أباو مإحمد الخفاج

يطم مإهجو ين في جانإب المق مرإ مقبو مر ال متزا حه  حل قَج اا ومإن أ ر
ورثاه أباو مإحمد باما أخبرنإا أباو عبد الرحمن مإحمد بان عبد الواحد بان هاشم خطيب حلب، قال:

لي لنفسه:150أنإشدنإي أباي، قال: أنإشدنإي أباي هاشم ، قال: أنإشدنإا أباو مإحمد الخفاج
خنه خبايني وباي حل  قَمإ ير مض ال قَر مع معأتانإي و حذي ممإ لدمإوع  ةث لسإرار ال حدي
مته حري مأ يتى  خح حه  حوي قَحن را مت ع قَم خمإ معختصا حمي خلس قنإي على مإا غالني  وإ

ةم يل خس ممإ خت فيه  ةع مإا معوقال رباي حباي خر فقلت له بال مإات فيه 
اا. اا واحد خعل كتابا ميج رول، و خلط باالكتاب ال ميخ رول في الحجم، وقد  ةب مإن ال وهذا الكتاب قري

رتصل بامختصر مإحمد [بان] ري“، ي حمله لولد كاتبه أباي151وكتاب يعرف باـ”المختصر الفتح  سإعدان، ع
ري بان عبد الله بان [أباي] يمد بان الشيخ أباي الحسن عل  هاشم.152الفتح مإح

اا مإن خمل“. عمله لباي الفتح، ابان أباي هاشم المذكور، شرح فيه شيئ مج خعون ال وكتاب يعرف باـ”
رلفه مإن هذه153كتاب الجمل، ل أعلم مإقدارهما خت مإا أ يلى إثبا ، وهو آخر كتاب أمإله. وكان أباوه يتو

اا، فوضع هذين الكتاباين لبانه. حبايض اا جمة، وأياديّ  الكتب، فألزمإه حقوق

رجاجي، يز رما يتصل باكتاب أباي القاسإم عبد الرحمن بان إسإحاق ال خلس“، مإ مخ وكتاب يعرف باـ”تعليق ال
خمل. ل أعلم مإقداره. مج المعروف باال

اا، يعرف باـ”إسإعاف الصديق“. ل أعلم مإقداره. وكتاب يتعلق باهذا الكتاب أيض

رلق باالكافي، الذيّ ألفه أباو جعفر أحمد بان مإحمد النحاس، لقبه ”قاضي الحق“. ل أعلم وكتاب يتع
مإقداره.

ريّ“. ل أعلم مإقداره. مضد مضديّ، لقبه ”ظهير الع خع رتصل باالكتاب المعروف باال ةءا في النحر، ي وإمإل

رراسإة. يمه. مإقداره خمسون ك وكتاب شرح فيه كتاب سإيبويه، لم يت

حبها“، عربات  مإن الكتاب. ل أعلم مإقداره وهو في مإجلد.154وكتاب ”تفسير أمإثِلة سإيبويه وغري

ري، وهو ري الحلب وكتاب شرح فيه خطبة أدب الكاتب، عمله لباي الرضى سإالم بان الحسن بان عل
لشعراءا. ل أعلم ري، وكان مإن الفضلءا الدبااءا ال ابان أخت الوزير أباي نإصر مإحمد بان النحاس الحلب

مإقداره.

يلد. وكتاب في العروض يعرف باـ”مإثِقال النظم“. ل أعرف مإقداره، وهو في مإج

) لمن سإماه ابان عثِمان أباو إسإحاق1:79«الكاشغريّ». وقد ترجم ابان حجر في تهذيب التهذيب (كذا. ولعله 148
.645الكاشغريّ المتوفى سإنة 

هو أباو مإحمد الحسن بان علي بان عمر، كما سإبق في ذكر مإن قرأ على أباي العلءا.149
«أنإشدنإا أباي هاشم قال أنإشدنإا أباي» والوجه مإا أثبتنا.في الصل: 150
. وكان ذا علم باالعرباية، وصنف161سإاقطة مإن الصل. ومإحمد هو ابان سإعدان الضرير الكوفي النحويّ. ولد سإنة 151

اا في النحو، وآخر في القراءاات. توفي سإنة  . انإظر ياقوت والبغية.231كتابا
رتاباه.152 مك ليست في الصل. وقد مإضى في ذكر 
لعله يريد هذا الكتاب والذيّ قبله.153
كذا في الصل.154
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وكتاب في القوافي. مإجلد.

ري ريّ“ في تفسير شعر المتنبي، ويقال: ”الثِابات ريّ“. عمله للمإير155وكتاب ”اللمإع العزيز  العزيز
ري. حكلبا محميد ال حمإرداس بان إدريس بان نإصر بان  عزيز الدولة أباي الدوام ثابات بان ثمال بان صالح بان 
خلط ويقول: إنإه وضعه لعزيز الدولة أباي شجاع فاتك العزيزيّ؛ وليس المإر كذلك. وباعض الناس يغ

ومإقداره مإائاة وعشرون كراسإة.

رت كراريس. وكتاب في مإعانإي شعر المتنبي. ومإقداره سإ

لتون ري. مإقداره سإ رمام حبيب بان أوس الطائا وكتاب يعرف باـ”ذكرى حبيب“، في تفسير شعر أباي ت
كراسإة.

ين باعض قَضعه أ خو خعبث الوليد“. وكان سإبب  يلق باشعر أباي عبادة البحتريّ، يعرف باـ” وكتاب يتع
ينصرانإي، وكان صاحب الديوان ري ال حغياث الكاتب الحلب يلم ين الحسن بان  لرؤسإاءا، وهو أباو اليمن المس ال

خت مإا جرى مإن الغلط، خب ريّ، ليقابال له باها، فأث مبحتر معبادة ال باحلب، أنإفذ إليه نإسخة مإن شعر أباي 
خرض ذلك عليه. وباعض الغلط مإن الناسإخ، وباعضه مإن البحتريّ. ومإقداره عشرون كراسإة. ميع ل

نل مإن حمله لرج رياشية، ع ري“، في شرح مإواضع مإن الحماسإة الر ري المصطنع وكتاب يعرف باـ”الرياش
قسره أباو رياش. وكان يسر فيه مإا لم يف ري. ف مكليب بان عل خطنع الدولة، وهو أباو غالب  المإراءا، يلقب مإص
اا قسره أباو رياش؛ فجعله كتابا قرج في حواشيها مإا لم يف قد أنإفذ إليه نإسخة مإن الحماسإة، وسإأله أن يخ

اا، لخوفه مإن أن تضيق الحواشي عنه. مإقداره أرباعون كراسإة. مإفرد

ري بان أباي طالب عليه السلم“ ل أعلم مإقداره. وكتاب جمع فيه ”فضائال أمإير المؤمإنين عل

وكتاب فيه أمإالي مإن حديث رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، عن شيوخه. وهي سإبعة أجزاءا،
سإبع كراريس.

اا، مإا مإقداره مإائاة كراسإة. مإنها: ”تفسير شواهد حرد لها اسإم ميف رم ولم  ومإن المإالي التي لم تت
الجمهرة“.

خر أخيه أباي الهيثِم عبد الواحد لولده زيد. وجمع شع

رلدات. خع مإنه. في ثلث مإج خلمي، وشرح مإواض لس وجمع شعر المإير أباي الفتح ابان أباي حصينة ال

اا. ينف لتون مإص ةع وسإ قَب فذلك جميعه سإ

فصـــل

ررةّ النعمان، وانقطاعه في في ذكر رحلته إلى بغدادأ، وعودأه إلى مع
ههن المحبسين“ رحمه الله منزله عن الناس، وتسمية نفسه ”ر

قَرحل لطلب دنإيا خي رحل إلى باغداد، لطلب العلم والسإتكثِار مإنه، والطلع على الكتب بابغداد، ولم 
ري الحسن بان عمرو الموصلي حرفد. وقد ذكر ذلك في قصيدته التي قرأتها على شيخنا أباي عل ول 

باحلب، قال: أنإشدنإا الخطيب أباو الفضل عبد الله بان أحمد الموصلي، قال: أخبرنإا الخطيب أباو زكريا
قتبريزيّ إجازة، قال: أنإشدنإا أباو العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان لنفسه، وكتبها يحيى بان علي ال

ررة-:156مإن باغداد إلى أهله  -يريد باالمع

نق يل حج حت و مفرا خنإنا باين ال حلأإخوا ممحا قَم با مك مت قَر رب خخ حه ل  خد الل خي
ةم حد سإال خعه قنإي على ال قَم أ قبئك حلمأنإ خسؤا قَل با خذ خت قَب مي يما  خل خي  حه قَج خو و

حر مإا خق لغي مت العرا قَم يم قنإي تي حلوأ حبال من عند  خغيل مه  خم يم خي ت
مه خد خوح خي  حل اا بافض مت مإحسود حة مإاليفأصبح رل حق حد أنإصاريّ و قَع مبا على 

«الثِابات».نإسبة إلى ثابات بان ثمال. وفي الصل: 155
).46-2:38مإن قصيدة في سإقط الزنإد (156
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حد قَج خت قَس خي رنإه لم  حبالل بان أباي باردة بان أباي مإوسإى. يريد أ رمإة، قصد  لر اا.157وغيلن هو ذو ال  أحد

ررة وجدها قد مإاتت. رما عاد إلى المع ررة النعمان، ول خته بامع خرك والد خت وكان 

ريد بان حواريّ، أخبرنإي أخبرنإا أباو الحسن مإحمد بان أحمد بان علي، عن أباي جعفر مإحمد بان مإؤ
خله عند مإنصرفه مإن باغداد، مإنذ سإنة أرباعمائاة، قديّ أباو اليقظان، قال: ولزم (يعني أباا العلءا) مإنز ج

حبسين“؛ للزومإه مإنزله، وذهاب عينيه. رمى [نإفسه] ”رهن المح وسإ

خرج البحتريّ الديب، في آخر سإقط الزنإد باروايته عن خف وقرأت باخط أباي مإحمد الحسن بان ال
نن وتسعين، لط التبريزيّ عليه-: ورحل (يعني أباا العلءا) إلى باغداد سإنة ثما الخطيب التبريزيّ -وخ

خرفه مإن باغداد، مإنذ سإنة خص ممإن خله عند  رتة أشهر، ولزم مإنز اة وسإ نع وتسعين، وأقام باها سإن ودخلها سإنة تس
رمى نإفسه ”رهن المحبسين“ لهذا، ولذهاب عينيه. أرباعمائاة، وسإ

أنإبأنإا أباو عبد الله مإحمد بان مإحمود النجار، قال كتب إلينا الوزير أباو غالب عبد الواحد بان مإسعود
نع وتسعين وأقام لها نن وتسعين، فدخلها في سإنة تس خصين، قال: ورحل إلى باغداد في سإنة ثما مح بان ال

اا يلحم خمس ررة في سإنة أرباعمائاة، ولزم مإنزله باها، وأمإسك عن أكل ال اا، ثم عاد إلى المع سإنة ونإصف
وأرباعين سإنة.

 عن أسإلفه، قال: رحل158سإمعت والديّ أباا الحسن أحمد بان هبة الله بان أباي جرادة، فيما يأثره
يطاهر، يعني أباا يتفق يوم وصوله إليها مإوت الشريف ال ررة إلى باغداد. وا رريّ مإن المع أباو العلءا المع

ري بان أحمد الحسين بان مإوسإى بان مإحمد بان مإوسإى بان إباراهيم بان مإوسإى بان جعفر بان مإحمد بان عل
خضى؛ فدخل أباو خت ممر ري وال حض ير ري بان أباي طالب رضي الله عنهم، وهو والد الشريفين ال الحسين بان عل

خض الناس، فقال له باعضهم159العلءا لتعزيته يطى باع يص باأهله، فتخ ، والناس مإجتمعون، والمجلس غا
رم جلس في اا. ث ولم يعرفه: إلى أين يا كلب؟! فقال: الكلب مإن ل يعرف للكلب كذا وكذا اسإم

رولها رية التي أ :160أخريات المجلس، إلى أن قام الشعراءا وأنإشدوا، فقام أباو العلءا وأنإشد قصيدته الفائا

حف خفا خك حت  خت الحادثا قَي خل خف خدى  مر المستافأو خب قَن خع حف و حسي مم مل ال مإا
رلك خضى قامإا إليه ورفعا مإجلسه، وقال له: لع ري والمرت رما سإمعه الرض يشريف المذكور. فل يرثي باها ال

مب التي متعرض عليه الكت رنإه باعد ذلك طلب أن  رم إ رريّ؟ قال نإعم، فأكرمإاه واحترمإاه. ث أباو العلءا المع
خع مإا يقرأ عليه. حفظ جمي رل ح ةب إ ميقرأ عليه كتا مأدخل إليها، وجعل ل  في خزائان باغداد، ف

مر اا فيه أخبا ممإدرك بان سإليمان جزءا مب الدين أباو المعالي أحمد بان  ررة شها ري قاضي المع خر إل يي خسإ
قطه، قال فيه -وذكر أباا العلءا أحمد بان عبد الله بان سإليمان-: سإلفه مإن باني سإليمان، وكتبه لي باخ

نع وتسعين، وأقام باها سإنة وسإبعة نن وتسعين وثلثمائاة، ودخلها سإنة تس ورحل إلى باغداد سإنة ثما
أشهر، ولقي باها أباا أحمد عبد السلم بان الحسين البصريّ، المعروف باالواجكا، صاحب الرواية رحمه
يلفيه باالشام، الله. وكتب إليه أخوه أباو الهيثِم عبد الواحد بان عبد الله بان سإليمان يستعطفه على مإخ

خعود: ويسأله ال

خرا مض وغا خح الومإي خن خج قب قد  خرايا ر خنإوا اا و خنب قَي خز خر  حق المواط قَسإ فا
مره قَص خع مب و يشبا حن صاغهما ال ختي خرامأخ خنإا مم و ينعي قفقه ال اءا يص مإا

مرها خح فخ قَخل أصب مب نة باال خراحمإن نإسو خجا حنإ اى و ممإوا نإد مر خك نر  خعاش خمإ و
خل عليهما خسإديتين ترى القلي خراخأ رم السمهرية زا مص اا و 161شرف

مم خوغى وتراه معون أوزار ال خض خراخي خوقا اة و خهابا خمإ قفعين  مإتل
ينإما قطراد وإ خراممإستبشرين إلى ال حشفا اة و رن حسإ خقون مإنه أ يل
حدهم من ولي خوى لسا ينج مم ال خرال يفه خغا ممإ رو  مد خع يق على ال مش خي يتى  ح

«يستنجد».في الصل: 157
مثره (مإن بااباي ضرب ونإصر): نإقله ورواه. وفي الصل: 158 حثره ويأ «تأثره».أثر الحديث يأ
«إلى تعزيته».في الصل: 159
).2:55مإن قصيدة في سإقط الزنإد (160
كذا ورد هذا البيت في الصل.161
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لل خم خت حعشار فما  مم162نإحروا ال مه ممإدا خرا  خشا حع مل  قرمإا حت ال خغد قَن  اا وإ 163يومإ

مم مه حسإوا اة و رل خمإح خلفون  حديارال يأ اا و حلف خد مإآ حودا حفي ال ميص
اة حديم حك  مع مرباو قَت  خي حق مسإ مد ل  ممإراراباغدا ال و خحنظ مضك  قَت ريا خد خغ و

حرها مر أمإ مق ظاه مس يرو خعرو حت ال اا في اليقين وعاراأنإ خشين من  وتكو
اا حجد حك مإا حت قلبي بااجتذابا قَمإ قَضر حغراراأ اا و خب رونإق خج يسيف أع كال

يفه خش يما  اا فل قَححض خمإ حه  حت قَي خراخمإن خما خسإ حت  خقي خسإ حك باه  ةأ أتا 164ظم

خدى ير مف ال حس خيعت حك  خنحا خف حه  حت خلب خج خراو حغما اة و يج مل مض مإنه  ويخو
مبه اا بادار العلم فيك وقل خراشغف خدا اا للعلوم و قَباع خر مإازال 

قَن خمإ حك  خده، فسقا يما عن خع حت  قَد حز خرامإا حعثِا اة و خءا نإقيص يسما خع ال خرف
ينإهم حد فإ خعا خم حك في ال خل خر أه خراوأجا اة وجوا رمإ حذ خفى الخلئاق  أو

خة يي حد حت الب خط خخ حك مإا  مسه165لول حعي خن مإن ذاك الحزيز166  قَر خث وأ
مغبارا167  

خحميم قفعات باال رنإما168مإتل خرا كأ خقا حب  يركائا خضح ال خو يبدو على 
اا يتع مر خة  حدجل حف  حسي خن با قَم خق خرافلئن أ خرا حح اا و حوز خمإفا خن  قَع خط خق فبما 

خما خل خطا حل و خكل حر ال قَسإ خن في أ قَد قي خرامق خها خنإ خرى و لس ال باال خن لي قَي خي أح
قَت خك خر ند أد خءا عب حنإدا حءا  خراأأباا العل خثا قَت باك  ينوى لما نإأ مإنه ال

رنإما169تحويّ خءا كأ ينجا خها ال حع خبا خرا باأر خما حج اا أو يطأن  قَهب خنإ خن  حجل قَع مي
نن حج خة آ قَمر خغ حئ  قَم قظ لل باعد ال خع مت اا يرسإح نإفسه الطمارا170و 171أباد

ةب يوى شار قَن تر خه فإ حويّ الوجو قَز خماراي مخ اة و قَكر خسإ خد  يو مإنه تأ
اا خك ينثِني باك طالب خل خفض يل  لذ بافعله البارارولع مب خت لرا  با

نة حر قبل نإدامإ رده مف ال مصرو قَت  خت 172متذكي الغليل وتنجز القداراوأ

نة رل مخ خءا ل خجفا حديّ ال قَب مت خك أن  حقصاراحاشا خن الوفاءا  خد أقرا حعي مت و
اة ممإهج حة  ير خع خم قَك باإدراك ال حر قَد ححذاراخأ اة و خنى عليك مإخاف قَف خت

اا حجز ممإنا خم  ححما خك باها ال خنإوا قَت  خر قَغ حمإرارا173ونإجاأ حءا  يلجا من ا قَس مح  باها 
خد فأيأسإت مم المرا حهم قَت باك ال خلغ قَط باك عاراخبا من خت خد ولم  مسو خح خك ال مإن

خت في يم غدو حءا ث يزورا خت في ال قَم ريارافأق خسإ اا  مأفق المفاخر كوكب

اا قباك طالب خر حة  قَح على مإرضا خن قَج قَصرارافا حب ال حنإ خءا وجا مإنه الجزا
قَم حده خت لمج قَذ غدو قَم لقومإك إ خل قَسإ حسإواراوا خله و قَض خف مف  قر خش مت اا  تاج

* * *
رر: معزلة والنقضاب مإن العالم، فكتب إلى أهل المع خزم على ال حدم باغداد ع رما ق ول

باسم الله الرحمن الرحيم
حن عبد الله بان سإليمان، خد با مه باالسعادة، مإن أحم خلهم الل حم خش ررة،  قَكن المقيم باالمع يس ةب إلى ال هذا كتا

رمإا الن فهذه مإناجاتي خعثِها ول آلمها. أ خش يم  خمها، ول خة ول أسإل خم الله الجماع يل خسإ خفه ودانإاه،  خر يص باه مإن ع خخ
خة فانإقضت، يضيت الحداث خلف، باعد أن ق رس رية ال حطن باق خرفي عن العراق، مإجتمع أهل الجدل، ومإو خص ممإن باعد 

خم ريا مت أقوى مإا أصنعه أ رره؛ فوجد رربات خيره وش خره، وج مط قَش خر أ يده مت ال قَت، وحلب خض ردعت الشبيبة فم وو

«تمد».في الصل: 162
أيّ صار عدد هذه العشار عدد الرمإل.163
السمار، باالفتح: اللبن الكثِير الماءا.164
رددة: مإاءا على مإرحلتين مإن حلب.165 البدية، باالباءا باعدها دال مإهملة ويا مإش
«عنسه» تحريف.العيس: البال الخالصة البياض، جمع أعيس وعيساءا. وفي الصل: 166
ردة مإواضع مإعينة. وفي الصل: 167 «الجزير».الحزيز، باالحاءا المهملة وزاءاين باينهما ياءا: مإا غلظ مإن الرض، واسإم لع
«باالجميم» باالجيم، تحريف.الحميم: الغرق. وفي الصل: 168
«تهويّ» بامعنى تنقض، أو «تخديّ» بامعنى تسرع.كذا في الصل. ولعلها: 169
«وتعد باعدتعل: مإن العلل، وهو الشرب باعد الشرب. والظمءا، باالكسر: مإا باين الشرباتين والوردين. وفي الصل: 170

الظمئى» تحريف.
كذا ورد هذا العجز في الصل.171
«تزكي الغليل ونإاجر القدار».في الصل: 172
«ونإحا» باالحاءا المهملة.في الصل: 173
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ينعام. ومإا ألوت نإصيحة خوى مإن سإانإح ال قَر حرح ال رناس كالبا اة تجعلني مإن ال الحياة، أن اخترت عزل
مت الله فيه، باعد خخر مت على ذلك، واسإت ريزيّ؛ فأجمع خح رصرت في اجتذاب المنفعة إلى  لنفسي، ول ق

خحصائالهم174خجلئاه على خثق با ميو نر  خنإف حريّ عليه175  مسإ ةر  اا.  وهو أمإ مرشد يم  خت رده إذا  اا، وع قَزمإ للهم رآه ح ؛ فك
رقة خب حبا حضي  مق خليل،  يبت باه النعامإة176با خخ ري177ّ، و حذ خغ رنه  رسنة، ولك يشهر وال حب ال ؛ ليس بانتيج الساعة، ول رباي

قضل يضل مإنهم مإتف خفة أن يتف خمإهم ذلك مإخا مت إعل ححقب المتقادمإة، وسإليل الفكر الطويل. وباادر ال
مت باين خن قد جمع رذر ذلك عليه، فأكو مسكناه، ليلقانإي فيه فيتع باالنهوض إلى المنزل الجارية عادتي با

خب له. والمثِل السائار:  نم ل ذنإ يب مإلو مر قَمجين: سإوءا الدب، وسإوءا القطيعة. و اأ ومإا اختار“.خسإ قل امإر خخ ”
اا مإن العالم لنجوم، وانإقضابا قَبذة فتيق ال خن قَبذة ك خنإ يتى وعدتها أشياءا ثلثة:  من باالياب ح خقرو ومإا أسإمحت ال

قَن جل178كانإقضاب القائابة اا في البلد إ ميشفق179 مإن القوب، وثبات خمإن  خباى  مله مإن خوف الروم. فإن أ  أه
خفق يش يي أو يظهر ال قَفرة العفر180خعل خنإ يسواد، كانإت  ينفرة مإع ال رل ال خأو الدمإاءا.181، إ  

خة بادار العلم، مت القامإ قَن آثر قرجال، ولك مر بالقاءا ال يثِ ينشب، ول أتك مر مإن ال حثِ مت أسإتك حر قَ وأحلف مإا سإاف
رما اسإتأثر باه خع مت  حهي خل خدر. ف حلب الق ممإغا مل  خمإن باإقامإتي فيه. والجاه يز ميسعف ال خس مإا كان لم  مت أنإف فشاهد
قَمراءا خق خغ ال مسإبو قنعمة  مغ عليهم ال حب ميس قركاب، و خخيل وال خس الوطان ل أحلس ال ملهم أحل يزمإان. والله يجع ال

حهدوا لي رق، وش قيين؛ فلقد وصفونإي باما ل أسإتح خءا البغداد من جزا حس ميح قَبي الغرير، و يظ قَلقة على ال يط ال
لش قصفات، ول ه نل باال حذ خج رد، فصادفونإي غير  حج يي أمإوالهم عرض ال مضوا عل خر حعلم، وع باالفضيلة على غير 

ملون. اهـ. قك حرحلتي كارهون، وحسبي الله، وعليه فليتوكي المتو مت وهم ل إلى مإعروف القوام. ورحل

اا، اة طويلة في مإنزله مإختفي رد قف باصره. فأقام مإ خله، وك رنإما قيل له ”رهن المحبسين“ للزومإه مإنز وإ
يتى دخلوا عليه. فكتب الشيخ أباو صالح مإحمد بان يببوا إليه، ح رن] الناس تس يم [إ ةد. ث ل يدخل عليه أح

يذب إلى أخيه أباي الهيثِم عبد الواحد بان عبد الله بان سإليمان -رحمهما الله- في ذلك: المه

حن خعا خمإ حر  قَد خب مرود ل با خز حس  قَم خش حنإيبا خجا خش خع  خن الجمي يما وإن كا حل خأ

اا خرمإ قَغ خمإ حباي  ينوى  يل ال قَت إ خبا حنإيمأراها أ خكفا خنإها ل حهجرا قَت  خي حض خر ولو 
ال مه ختجا حم  رسل لن باإهداءا ال مم حنإيخت خجفا خد  لرقا ين ال قَت أ حلم خع ولو 

اة رر خمإ خف  قَي يط اة كيما أرى ال قَجع خه حنإيخهبي  خيرا خجى و لد خت أرواق ال باها تح
حلقائاه رلتي با حع حفي  قَش خي أ قل حنإيلع خفا خش نل زارنإي ف خخلي فكم مإن 

مت بايننا قت مر المش رده حلع ال مأو حنلقد  خي ل يعبثِن باالرشقا 182ليال

اا ريد ممإق حت  خمل قَع خي حد ال لك قيو خف حنو ميغني مإن الرشفا حر ل  يده خدى ال 183خمإ

ةة خب حمامإ ينحي رل ال يجعت إ حنفما ر خكة باا قَي رل باأ قَت إ ييم خخ ول 
خوى خج حف مإا باي مإن ال قَش خت اة لم  حمع قَس ممإ حن184متعانإيأ نع ومإغا مبا خوى مإن أر خه  ال
خغى خو خج ال خه خر حتني  قَع خم حك لو أسإ حن قَه خي حنل حقيا حب  قَض مق نن ل با مقيو حب  قَض مق با

نم بادا لها قَج خنإ رتى كل  خح خن  ييا حن185ختخ خمإل يذ حد وال خوخ مسإهيل باحكم ال
منها حف خدنإا186منإصا قَر حو حن  حف يصوا حن دون ال حشنا حنإطاف  رل مإن  ومإا هو إ

خمى حح حب ال حنإ خح مإن جا ةل ل ةق كلي قَر خبا حنأ خبا خج من  خيمي مه  قَت يز خه مف  يسي أم ال
ةد خم ممإغ مف  يسي خف وال يسي خت ال قَم حش خك  حنباجهل خما خي حن  يشفرتي لل رقيق ال وك

ين ذا خم وإ ملوا يل ا حنأباى ذاك لي إ خنآ يش حة ال يل مغ خدى مإن  ير حديّ ال قَر مي ل

«عن».في الصل: 174
«خصائالهم» باالخاءا المعجمة، تحريف.حصائالهم: مإا حصلوه مإن علم وتجرباة، الواحدة حصيلة. وفي الصل: 175
«قصي سإنة».في الصل: 176
«رحيب النعامإة».في الصل: 177
«القاباية».في الصل: 178
«حال».في الرسإائال: 179
«للشفق».في الصل: 180
«العصب» وتصحيحه مإن الرسإائال.في الصل: 181
كذا ورد البيت في الصل.182
كذا ورد البيت في الصل.183
«نإعانإي».في الصل: 184
«تخليت عني». ولعل الصواب مإا أثبتناه.الضمير لليعملت. وفي الصل: 185
المصافنة: اقتسام الماءا باالحصى، يلقون حصاة في إنإاءا ويضعون فيه مإن الماءا باقدر مإا يغمرها، فيكون ذلك نإصيب186

«نإصاقبها» تحريف.أحدهم، كانإوا يفعلون ذلك إذا قل مإاؤهم في الفلة. وفي الصل: 
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نم خن قَم خن ممإ ند قد طويت  ححدا حد  قَر مبا و
حن187 خبانا خوى باغير  متط ةة  خد مبار وهل 

مته حلف رفعته حتى إذا مإا أ خل خمإىت خر
حن188 خنا مبح في أثنائاه باس لص  ال

قَفتها خق خو حو المعالي  قَض حنإ نة  حباغ نءاوسإا حجرا حم  حن189ليو حم طعا  ل ليو
نة حلغار متها أ قَب مج حنتقول إذا مإا  حرها ختني ل قَب مج رل  خت وإ أتي

ممإراده مته مإن  نب لي جئ اى باأمإانفكم صاح يية أو مإن أذ مأمإن با
مه خبا قَن أرا خنإه إ محسامإي دو حشيم  حنإيخأ مه فلسا خض قَر خي قَن لم  ةب وإ ممإري
اا ةم لو ينال خلئاق يد كري خو حنو يو مإكا مل مه ع قَت مم زاد ينج هي ال
رنإه رم إ خشا ث خح خر قلبي وال يي حنتخ خصا ممإ مه  لل عن سإوا خوى بامح 190خث

ينإما مل فإ مقو قَع مإا أ خم حم اسإ خعانأباا الهيثِ ممإ خر  قَي خخ مت  قَمإ مر من على مإا  حعي مت
خحه مت مإدي قَمإ حر مح قَن  ةءا إ حضي هجا حنقري حهجا خجبين  حح ال رضا خو خع  خو قَر ل

حث جاءاها خد كالغي يل على باغدا خط حنأ قل أوا خج نم في أ قَج خنإ مد  باه سإع
مسإها حلبا قَهي  حد و قَج خم خب ال خها ثيا حننإضا خيا خل حبا ردة  حش حمإن  خلها  يد خبا و

قَت باه خج حر ند وقد أ خب باغدا حنفيا طي خجا خر قَن أ حمإ مف  حدها الطرا قَع مبا على 
رنإه مءا وإ حضي مد الم قَج مم الم حنغدا باك خمرا خق قَضوائاه ال مر مإن أ حم قَق مي ل

لرها حس مت قَل  خه خنا،  خنإ مدو حلي  خعا خم ير ال حس حنممإ خعا حر مر  ند أو ظهو حوها من  باطو
حقه حفرا خن  مت دو حننإأى مإا نإأى والمو خو دا مه قَذ  رنأيّ إ مره في ال قَذ مع فما 

اة قني إليه رسإال ال مإ حمإ قَن حا مك من إليهف حبي حن191خت  في هضاب أباا
اا لبه خش خت نن  حنفإن قال أخشى مإن فل مفل ةن عندنإا ك فقل مإا فل

نة رد مل مإو لل مإا فيه اختل حخ حنهو ال خضما اة با رل خش مإنه ز فل تخ
اة مت خليق اا أو أسإأ مت عهد قَن مخ حنإيفإن  ردة شا مك شأنإي في المو ولم ي

حبضي خمإق خك  قَت في الحرب إمإسا خن حنإيفل أحس حعنا خظ  قَف حح ميسرايّ  يميني ول 
اة يل حياتي أن تعود نإضير حنإيلع خزمإا خب  لديه كما كانإت، وطي

رذب بان أباي حامإد ري بان المه يذب بان عل وهذا أباو صالح قائال هذا الشعر، هو أباو صالح مإحمد بان المه
اا، اا، شاعر قدث اا، مإح اا، زاهد ال عالم خر القدر، جليل المإر، فاض رريّ؛ كان كبي يتنوخي المع يمام ال بان مإحمد بان ه

خن نرو عثِما رذب بان مإحمد، والقاضي أباي عم ري بان المه قده عل رريّ، وج ردث باالكثِير عن أباي العلءا المع ح
حة أباي العلءا أحمد بان رم نة سإواهم. وكان ابان ع ررة النعمان، وجماع حن عبد الله بان إباراهيم قاضي مإع با

عبد الله بان سإليمان.

فصـــل

رفطنته، وسرعة حفظه في ذكر ذكاءا أبي العلءا و

ققد خاطره وبصيرته ريته، وتو وألمع

ريد بان حواريّ ري، أخبرنإا أباو جعفر مإحمد بان مإؤ ري القرطب أخبرنإا أباو الحسن مإحمد بان أحمد بان عل
ررة النعمان، رشيخ أباي العلءا بان سإليمان بامع رديّ أباو اليقظان قال: كان مإولد ال اة قال: أخبرنإي ج كتابا

قشعر وهو ابان إحدى عشرة سإنة أو اثنتي عشرة سإنة، رحمه الله. اهـ وقال ال

ري192ّوقرأت باخط أباي مإحمد الحسن بان القاسإم البختريّ  في آخر سإقط الزنإد، وقرأه على التبريز
لطه، وذكر أباي العلءا فقال: وقال الشعر وهو ابان إحدى عشرة سإنة أو اثنتي عشرة سإنة. اهـ وعليه خ

حثره عن أسإلفه، قال: وسإمعت والديّ أباا الحسن أحمد بان هبة الله بان أباي جرادة يقول، فيما يأ

عنى بابرد الحداد: الليل لسواده. ونإمنمته: مإا يبدو فيه مإن النجوم.187
«دمإى» باالدال المهملة.في الصل: 188
الجراءا: مإصدر جاراه. أريد باه السباق والرهان.189
«ول تقل مإصان».في اللسان: 190
«لينا».في الصل: 191
«أباي مإحمد الحسن بان الفرج البحتريّ».سإبق في ذكر رحلته بااسإم: 192
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لرتبة في العلم؟ فقال: مإا يذكاءا والحفظ. وقيل له: بام بالغت هذه ال نة مإن ال كان أباو العلءا على غاي
مه. اهـ اا فنسيت رل وحفظته، ومإا حفظت شيئ اا إ مت شيئ سإمع

اة، عن أباي سإعد عبد الكريم بان أخبرنإا أباو هاشم عبد المطلب بان الفضل بان عبد المطلب مإشافه
يسمعانإي، قال في ذكر أباي العلءا بان سإليمان: مإحمد بان مإنصور ال

لنعمان باين يديه، يقرأ عليه اا في مإسجده بامعرة ال رنإه كان قاعد ريّ، أ قتبريز وحكى تلميذه أباو زكريا ال
خد اة المسج خفض ممإغا اا مإن بالديّ، فدخل  خر أحد مت عند سإنتين ولم أ اا مإن تصانإيفه. قال: وكنت قد أتمم شيئ
مت مإن الفرح. فقال لي أباو العلءا: مإا أصاباك؟ فحكيت له يير مته، وتغ مته وعرف يصلة، فرأي مض جيرانإنا لل باع
قمم خت قلمه. فقلت: حتى أ قَم وك مق ختين. فقال لي:  اا مإن بالديّ مإنذ سإن اا لي باعد أن لم ألق أحد مت جار قنإي رأي أ
قل مإا أردت. قَن سإألت عن ك اا، إلى أ اا كثِير رية شيئ رلمته باالذربايج خبق. فقال: قم أنإا أنإتظرك. فقمت وك يس ال
مت خربايجان. فقال: مإا عرف قَذ خأ نن هذا؟ قلت: هذا لسان أهل  ليّ لسا مت باين يديه قال لي: أ معدت وقعد يما  فل

يجب غاية مت مإا قلتما. ثم أعاد لفظنا بالفظ مإا قلنا، فجعل جاريّ يتع قنإي حفظ حهمته، غير أ اللسان ول ف
اا لم يفهمه! اهـ. العجب، ويقول: كيف حفظ شيئ

لزباير المصريّ (هو القاضي الرشيد أباوقرأت في كتاب  خجنان، ورياضة الذهان“ لبان ال حجنان ال ”
ردثني القاضي أباو الفتح لزباير) قال: ح ري بان إباراهيم بان مإحمد بان الحسين بان ال الحسن أحمد بان عل

حهبة الله بان مإوسإى ردثني أباي، قال: حدثني  ردمإياطي،قال: ح محميد ال مإحمود بان القاضي إسإماعيل بان 
ةة ومإراسإلة، قال: كنت أسإمع مإن أخبار أباي العلءا ييد في الدين، وكانإت باينه وباين أباي العلءا صداق المؤ

خبسطة في علم اللسان،مإا خيه مإن ال حت رديار193ومإا أو اا ال خة قاصد رر لجبي مإنه. فلما وصلت المع مر تع مثِ  يك
نل مت باصدد أشغا رتفق حضور أخي مإعي، وكن اا على لقائاه، فحضرت إليه، وا قَم شيئ رد مأق رية، لم  المصر

ري، اا بااللسان الفارسإ مت مإع أخي حديثِ قَث رد قَح بامفارقته والشتغال باها، فتح خم مج إليها المسافر، فلم أسإ يحتا
قَينا الحديث خر مت إلى مإذاكرة أباي العلءا، فتجا مت مإا194فأرشدته إلى مإا يعمله فيها، ثم عد ، إلى أن ذكر

اا مإن هذه الخزانإة قَذ كتابا مخ خني مإن ذلك مإا أحكيه عنه.فقال:  حري مي مته أن  مسإرعة الحفظ، وسإأل موصف باه مإن 
خته؛ قال: قد195قريبة قَن حفظ مباك ليس باغريب إ اا. فقلت: كتا مده عليك حفظ قنإي أور خله فإ رو قَر أ مك  مإنك، واذ

نف مإنه، حه باحر يل والل خخ خده مإا أ قَده. فأعا حع مت: أ مقل مته.  خت أعد رية، إن شئ ةم باالفارسإ دار باينك وباين أخيك كل
للغة الفارسإية. اهـ ولم يكن يعرف ال

لشيوخّ الحلبيين، قال:196وأخبرنإي عنه بامثِل هذه الحكاية والديّ رحمه الله تعالى، فيما يأثره  عن ال
ةل ررة النعمان. فحضر رج حجه عن مإع ررة النعمان، فغاب في باعض حوائا ري بامع ةر أعجم كان لباي العلءا جا
مم قَنه المقام، وذلك القاد ةز لم يمك اا، وهو مإجتا خجده غائاب خو حدم مإن بالد العجم يطلبه، ف يي قد ق ةب أعجم غري

يلم باالفارسإية، وأباو خته إليه. فجعل يتك خر حاج مك قَن يذ ري. فأشار إليه أباو العلءا أ خن العربا قلسا مف ال ل يعر
مر أباي العلءا حدم جا مجل، وق ير قَفهم مإا يقول. ومإضى ال خي ميصغي إليه، إلى أن فرغ مإن كلمإه، وهو ل  العلءا 
رية ميعيد عليه باالفارسإ مه له، وجعل  خب خل خل الرجل، وط لي الغائاب، وحضر عند أباي العلءا. فذكر له حا العجم

مسإئل عن حاله، فأخبرهم خرغ أباو العلءا. و حطم على رأسإه، إلى أن ف خيبكي ويستغيث ويل مإا قال، والرجل 
نة مإن أهله. أو كما قال. حت أبايه وإخوته وجماع مأخبر بامو رنإه  أ

نل اا كان باينه وباين رج رمانإ خسإ اا له  رن جار محسن حفظه، أ خلغني مإن ذكاءا أباي العلءا و قال لي والديّ: وبا
خج اا كتبها إليه، يستدعي فيها حوائا حرقاع رمان  رس مل، فدفع إليه ال ررج ررة مإعامإلة. فجاءاه ذلك ال مإن أهل المع

ررقاع إلى يسمان له، وأعاد الرجل ال نة عليهما يسمع مإحاسإبة ال نة مإشرف مغرف له، وكان أباو العلءا في 
روه ويتململ. فسأله على خن وهو يتأ رما رس حمع أباو العلءا ذلك ال ةم، فس ريا رمان. ومإضى على ذلك أ رس 197ال

مضرنإي حساباه. فقال: ل حدمإتها، ول يح حعنديّ، وقد ع قَت له  اا بارقاع كانإ مت فلنإ حاله، فقال: كنت حاسإب

«ومإا».في الصل: 193
«وجاراه في الحديث وتجاروا فيه». لكننا نإجدها في لسان ابان العديم والخفاجيالمنصوص عليه في اللسان: 194

وأضراباهما مإتعدية بانفسها.
كذا وردت في الصل.195
«يؤثره».يأثره: يرويه ويحكيه. وفي الصل: 196
«على» للمجاوزة، مإثِل «عن» كقول القائال:ترد 197

لعمر الله أعجبني رضاهاإذا رضيت علي بانو قشير
وقوله

اا يحكي علينا إل كواكبهافي ليلة ل نإرى باها أحد
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قَن فرغ متبها، إلى أ خعها وهو يك خته جمي ممإعامإل ميملي عليه  خباكما. وجعل  مظ حسا خف يي؛ فأنإا أح رك تعال إل علي
نة في الحانإوت، مر إلى زاوي خع وقد جذباتها الفأ قرقا رمان ال رس ةم يسيرة، فوجد ال ريا نض إل أ وقام. فلم يم

نف واحد. حط في حر قَخ مي فقابال لها مإا أمإله عليه أباو العلءا، فلم 

خيأثره ررة النعمان شهاب الدين أباو المعالي أحمد بان مإدرك بان سإليمان، فيما  198وأخبرنإي قاضي مإع

رل وحفظها، ةءا مإن الكتب إ قَض عليه شي خر ميع خد لم  رما دخل باغدا رشيخ أباا العلءا ل رن ال قيين، أ رري عن المع
مدسإتور الخراج مروا  خض اا ل يعرفه ليمتحنوه باه، فأح يل شيءا سإمعه. وطلبوا كتابا رنإه يحفظ ك وأخبرهم أ

اة وهو يسمع، إلى أن فرغوا مإن ذلك، فاباتدأ أباو خياومإ ممإ حردون ذلك عليه  ميو الذيّ في الديوان، وجعلوا 
يل مإا أوردوه عليه. خرد عليهم ك خسإ العلءا و

يفر بان الفضل يشريف أباو علي المظ خضعه ال لرؤسإاءا باحلب، و يي] باعض ال مه [إل يير خسإ نب  وقفت على كتا
ري، ررانإ ريّ الح يشريف أباي إباراهيم العلو محسيني، نإزيل باغداد، وهو مإن ولد ال بان يحيى العلويّ السإحاق ال

اا أهله باها، فذكر خب زائار خرد هذا الشريف علينا حل خب الباب باغداد؛ و وأصله مإن حلب، وكان أباوه حاج
مة كتب، حخزانإ ردثني والديّ رضي الله عنه وأرضاه، يرفعه إلى ابان مإنقذ، قال: كان باأنإطاكية  فيه، قال: ح

خمع بامثِلها ميس قَم  خل اة ظريفة،  مت لك غريب اا إليه فقال: قد خبأ اا. فجلست يومإ ري خلو خع ال  وكان الخازن باها رج
رفظته ري، وقد ح ردد إل ةر، يتر خن البلوغ ضري يي دو نخ، ول كتاب مإنسوخّ. قلت: ومإا هي؟ قال: صب في تاري
رل مإا حعيد إ رراسإتين مإرة واحدة، فل يست رراسإة والك رنإني أقرأ عليه الك رده كتب؛ وذلك ل حع ريام قلئال  في أ

خظه. قلت: فلعله يكون يحفظ ذلك. قال: ري مإا قد سإمعه كأنإه قد كان مإحفو رم يتلو عل لك فيه، ث يش
رم حضر المشار اا له! وإن كان ذلك كذلك فهو أعظم. ث نب في الدنإيا يكون مإحفوظ لل كتا سإبحان الله! ك

رنإه ينظر باإحدى ريّ، كأ خدر مج مر الوجه، على عينيه باياض مإن أثر ال يي دمإيم الخلقة، مإجدو إليه، وهو صب
ررجال، أحسبه يقرب مإن نإسبه. فقال له الخازن: ةل مإن ال مطوا ةل  مده رج رقد ذكاءا، يقو ال، وهو يتو عينيه قلي

خده خك عن مت ةل شريف القدر، وقد وصف قيد رج لب أن تحفظ اليوم مإا يختاره199يا ولديّ، هذا الس ، وهو يح
اا وطاعة، فليختر مإا يريد. لك. فقال: سإمع

ير باه شيءا يحتاج إلى مته على الصبي، وهو يموج ويستزيد، فإذا مإ اا وقرأ مت شيئ قال ابان مإنقذ: فاختر
رتى انإتهيت إلى مإا يزيد على كراسإة، ثم لده عليه مإرة واحدة، ح مر قَد هذا، فأ حع تقريره في خاطره يقول: أ

مته عليه، ري مإا أمإلي خت كذا وكذا، وتل عل قَل حرسإك الله، قل خج خبل نإفسي. قال: أ حق حنع هذا مإن  قَق مي قلت له: 
خما رأيت مإنه، حل مت عليه، فكاد عقلي يذهب  مث وقف رتى انإتهى إلى حي اا، ح اا حرف مضه باالكتاب حرف مأعار وأنإا 

قَن يشاءا الله. وسإألت عنه، فقيل لي: هذا أباو حدر على ذلك إل أ خيق قَن ليس في العالم مإن  مت أ وعلم
خغناءا. العلءا التنوخي، مإن بايت العلم والقضاءا، والثِروة وال

حخزانإة كتب إلى آخر مإا خة  وهذه الحكاية فيها مإن الوهم مإا ل يخفى. وذلك أنإه قال: كان باأنإطاكي
لروم مإن أيديّ المسلمين في ذيّ الحجة مإن سإنة خة أخذها ال ةءا ل يصح؛ فإن أنإطاكي ذكره. وهذا شي

رول مإن مولد أباو العلءا باعد ذلك باأرباع سإنين وثلثة أشهر، في شهر ربايع ال نن وخمسين وثلثمائاة، و ثما
قتين وثلثمائاة، وباقيت أنإطاكية في أيديّ الروم إلى أن فتحها سإليمان ن قطلمش، في سإنة ثلث وسإ

سإنة سإبع وسإبعين وأرباعمائاة، وكان أباو العلءا قد مإات قبل ذلك في سإنة تسع وأرباعين وأرباعمائاة.
مة كتب وخازن، وتقصد يور أن يكون باها خزانإ ميتص خن اسإتولوا عليها، فل  لروم مإن المسلمين حي وأخلها ال

للشتغال باالعلم.

خطاب قَفر خك خمإن200ويحتمل عنديّ أن يكون هذا با اة باأهل العلم، وكان باها  قَفرطاب مإشحونإ خك ؛ فقد كانإت 
مجمها الفرنإج. وهجمها الفرنإج في سإنة اثنتين وتسعين وأرباعمائاة. يقرأ الدب ويشتغل باه قبل أن يه
يحف كفرطاب باأنإطاكية، رله تص حقذ في أيام أباي العلءا. فلع ممإن رلد بان نإصر بان  روج مإق وكانإت لباي المت

يلد بان روج مإق نذ الحاكي لهذه الحكاية هو أباو المت من مإنق وتصحيفها باه غير مإستبعد. فإن كان كذلك فابا
رن أباا رن ذلك كان باحلب؛ فإ ررة النعمان. ويحتمل أ ممإنقذ، وأباو نإصر. وكفرطاب قريبة مإن مإع نإصر بان 

«تأثره».في الصل: 198
«وضعتك عنه».في الصل: 199
كفرطاب، بافتح الكاف والفاءا وسإكون الراءا وفتح الطاءا المهملة، كما نإص على ضبطها السمعانإي وأباو الفداءا، وكما200

ررة وحلب. وأنإشد: ضبطت باالقلم في مإعجم البلدان، وهي بالدة باين المع
اا نإعم سإقى الله سإكان الحمى ورعىول كفرطاب عنديّ باالحمى عوض

ري: ويضبط كذلك بافتح الكاف وسإكون الفاءا. ومإنه قول الخفاج
وحيها أحسن التحاياعرج على أرض كفرطاب



3
4

رريّ - لبان العديم النإصاف والتح

رد عليه خطأه في شعر ريّ، ور يي، واجتمع بامحمد بان عبد الله بان سإعد النحو العلءا دخل حلب وهو صب
ين هذه الحكاية التي حكاها ابان قبي، على مإا ذكرنإاه في ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم. فيحتمل أ المتن

حقذ كانإت ةر ومإنزل، وكان باها خزانإة كتب في201ممإن روج بان مإنقذ كان باحلب، وله باها دا  باحلب، وأباو المت
حفية خر يش ريام عاشوراءا202ال ةة في باعض أ قَت فتن رتفق  التي باجامإع حلب، في مإوضع خزانإة الكتب اليوم. وا

حخزانإة حخزانإة الكتب، وكان ذلك في زمإن أباي العلءا، ولم يبق في  منإهبت  رشيعة، و رنة وال رس خن أهل ال باي
خباديع، وزير الملك رضوان. ينجم هبة الله بان  مر أباو ال خب فيها باعد ذلك الوزي خد الكت يد خج رل القليل، و الكتب إ

خخر باها. مأ اا  مره كتب رم وقف غي ث

ري هذه الخزانإة في قصيدته التائاية حسإنان الخفاج وقد ذكر أباو مإحمد عبد الله بان مإحمد بان سإعيد بان 
خد أصدقائاه باها، قال فيها: مب أح التي كتبها مإن القسطنطينية، يداع

خله قَل  مق خم و يسل حن ال خس قَغ أباا الح حل حةأبا ري رشيع مة ال خعداو مءا  هذا الجفا
اا حبار ممإكا خت  قَع خن خص ين باما  خف حر قَط مخل حةخف خك قَن حمإنك لب مت  لث مإا ل قي خأبا 203و

خننا رية باي حض خك للق ين خس حل قَج مل حةو ري خرف يش خءا باال حم عاشورا 204في يو

اة حفتن خك فيها  خر علي أثي
م يتى  حةخح يي حف خم خزانإة الصو حسيك يو متن

رمامإي، وكان مإن ري بان تميم الفقيه ابان الكفرطاباي، المعروف باالح وهذا أباو الحسن سإالم بان عل
قَنكة مإن خبا ممإكابار و ردة. و ري، وكان باينهما مإو ري شيع ري المذهب، وأباو مإحمد الخفاج رن مسإ فضلءا حلب، وكان 

يي، اتفق له باخزانإة الكتب مإا ذكره ابان خب وهو صب رما دخل حل رن أباا العلءا ل غوغاءا الشيعة. فيحتمل أ
مإنقذ.

رن أباا العلءا رحل إلى دار العلم باطرابالس، للنظر في كتبها، واشتبه عليه قنفين أ مض المص وقد ذكر باع
خر العلم باها ردد دا ريام أباي العلءا، وإنإما ج ذلك بادار العلم بابغداد. ولم يكن باطرابالس دار علم في أ

رمار، في سإنة اثنتين وسإبعين ري بان مإحمد بان أحمد بان ع القاضي جلل الملك أباو الحسن عل
نع وأرباعين وأرباعمائاة. ووقف ابان وأرباعمائاة، وكان أباو العلءا قد مإات قبل [جلل] الملك في سإنة تس

رمار باها مإن تصانإيف أباي العلءا  رسجع السلطانإي“ و”الفصول الغايات“ع ”الصاهل والشاحج“ و”ال
و”السادن“ و”إقليد الغايات“ و”رسإالة الغريض“.

ردثني أباو ريّ، فقال: وكان ح رر خكر أباا العلءا المع ري، وذ رمة اليتيمة لباي مإنصور الثِعالب قرأت في كتاب تت
ري اا205الحسن الدلف اا وحديثِ رمن لقيه قديم رشاعر، وهو مإ رصيصي  ال ردة ثلثين سإنة، قال:206 الم  في مإ

مل ينرد، ويدخ قشطرنإج وال اا، يلعب باال اا ظريف اا مإن العجب: رأيت أعمى شاعر ررة النعمان عجب لقيت بامع
رد والهزل، يكنى أباا العلءا. وسإمعته يقول: أنإا أحمد الله على العمى، كما207[في]  كل فن مإن الج

لثِقلءا والبغضاءا مرؤية ال قَذ كفانإي  .208يحمده غيريّ على البصر، وقد صنع لي وأحسن باي؛ إ

اا مإن رن أباا العلءا رحمه الله كان باعيد خداثته؛ فإ خح رح عن أباي العلءا فقد كان ذلك في حال  قَن ص وهذا إ
قَزل. خه رلعب وال ال

«كان».في الصل: 201
الشرفية: يراد باها المدرسإة الشرفية، نإسبة إلى باانإيها شرف الدين عبد الرحمن بان الحسن بان عبد الرحمن الحلبي،202

. انإظر الشذرات وطبقات561 والمتوفى باها في شعبان سإنة 480المعروف باابان العجمي، المولود باحلب سإنة 
«الشرقية» باالقاف، مإحرف.). وفي الصل: 4:250) وإعلم النبلءا (4:244الشافعية (

حة»، وقال مإحققاه: «وفي هكذا في تعريف القدمإاءا. وفي ديوان ابان سإنان الخفاجي 203 خب قَك خن حل ))النإصاف والتحريّ((«

خل عن حاشية ثلث نإسخ: «(مإكابار)))تعريف القدمإاءا باأباي العلءا((المطبوع ضمن كتاب  : (بانكة)، وهو تصحيف.» ونإق
مأخرى «(مإكابار) و(بانكة) شيخا الشيعة.» (ديوان ابان سإنان الخفاجي، طبع و(نإكبة) مإن غوغاءا الشيعة»، وعن حاشية 

حويّ) يشا خنإ خنإسيب  خوات و د. حوي منإ ممإختار الحمديّ  مإجمع اللغة العرباية بادمإشق، باتحقيق د.
خض هذا مإحققا ديوان ابان سإنان الخفاجي وقال: «والتصحيح في غيرفي الصل: 204 «باالشرقية» صواباه مإا أثبتنا. ولم ير

ري (ت. رفي قبل ولدة شرف الدين الحلب رص ابان العديم يوافق رواية الديوان، ولن ابان سإنان تو رله، لن نإ  هـ).»466مإح
«المدلفي» تحريف. وهو أباو الحسن علي بان مإأمإون الدلفي المصيصي. وقد روى عنه الثِعالبي فيفي الصل: 205

). والمصيصي: نإسبة إلى المصيصة، وهي مإدينة على شاطئ جيحان مإن ثغور الشام. وقد1:22/2:286اليتيمة (
اختلف في ضبطها: شبطها صاحب القامإوس كسفينة. وذكر ياقوت هذا الضبط وقال: الصح أنإها بافتح الميم وكسر

الصاد مإع التشديد. وضبطها السمعانإي باكسر الميم وتشديد الصاد الولى المكسورة.
«وحدثنا».في الصل: 206
التكملة مإن نإص تتمة اليتيمة.207
«الثِقلءا البغضاءا».في تتمة اليتيمة: 208
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مت جماعة ررة شهاب الدين أباو المعالي أحمد بان مإدرك بان سإليمان، قال: سإمع أخبرنإا قاضي المع
مس باذلك، رنا ردث ال يذكاءا مإن صغره، ونإح نة مإن ال ققد الخاطر، على غاي حلنا تقول: كان أباو العلءا مإتو مإن أه

ةة قصبيان، فكان الناس يأتون إليه، ليشاهدوا مإنه ذلك. فخرج جماع مب مإع ال يي صغير، يلع وهو إذ ذاك صب
خكى عنه مإن ميح مظروا مإا  قَن يشاهدوا أباا العلءا، وين لنعمان، وقصدوا أ ررة ال مإن أهل حلب إلى نإاحية مإع

قصبيان. فجاءاوا إليه ررة وسإألوا عنه، فقيل له: هو يلعب مإع ال خكاءا، فوصلوا إلى المع رذ حفطنة وال ال
مظروك حءا جماعة مإن أكابار حلب جاءاوا لين رن هؤل يد عليهم السلم. فقيل له: إ يلموا عليه، فر وسإ

قشعر؟ اا209ويمتحنوك. فقال لهم: هل لكم في المقافاة باال حشد بايت مين ند مإنهم  لل واح خل ك  فقالوا: نإعم. فجع
لل قَن يعمل ك خرهم. فقال لهم: أعجزتم أ خه رتى فرغ مإحفوظهم باأجمعهم، وق مده على قافيته، ح حش قَن مي وهو 

يلما قَل أنإت ذلك. قال: فجعل ك خع اا عند الحاجة إليه على القافية التي يريد؟ فقالوا له: فاف ند مإنكم بايت واح
حجبوا مإنه وانإصرفوا. يلهم، فع رتى قطعهم ك اا أجاباه مإن نإظمه على قافيته، ح ةد مإنهم بايت أنإشده واح

مت والديّ رحمه الله يحكيه عنه، فيما يأثره عن ومإن أعجب مإا بالغني عن فطنته وذكائاه، مإا سإمع
خجرة، ةب على جمل باش خبر إلى باغداد، اجتاز في طريقه وهو راك خع مإشايخ أهل حلب، أن أباا العلءا لما 

ررة النعمان، رما عاد مإن باغداد إلى مإع ردة إقامإته باها. فل فقيل له: طأطئ رأسإك، ففعل. وأقام بابغداد مإ
اجتاز باذلك الموضع وقد قطعت تلك الشجرة، فطأطأ رأسإه. فسئل عن ذلك، فقال: هاهنا شجرة.

اا إلى باغداد. فحفروا حدر ممإنح مت هذا  قَر خعب ةة حين  فقيل له: مإا هاهنا شيءا. فقال: بالى، قد كان هاهنا شجر
في ذلك الموضع، فوجدا أصلها اهـ.

رن أباا ررة يذكرون فيما ينقلونإه عن سإلفهم، أ رن أهل المع قيين أ رري رذب المع مض آل المه وأخبرنإي باع
اءا مض أهله إلى خادمإه، الذيّ كان سإافر مإعه لخدمإته، مإا خفع باع رما سإافر إلى باغداد، د العلءا بان سإليمان ل
حقه مإن هذا الماءا. قال: خد مإن باغداد، فاسإ قَو خع ررة، يقال لها بائر القرامإيد، وقال له: إذا أراد ال مإن بائر باالمع

لنعمان سإقاه ذلك الماءا. فقال أباو العلءا: مإا أشبه هذا الماءا ررة ال اا إلى مإع قجه رما خرج مإن باغداد مإتو فل
باماءا بائر القرامإيد! اهـ

ةة مإن ررة، قال: أخبرنإي جماع أخبرنإا القاضي شهاب الدين أحمد بان مإدرك بان سإليمان قاضي المع
ينإما هي مإن الجمهرة، وعنده مإن للغة التي ينقلها أباو العلءا إ ين باعض أمإراءا حلب قيل له: إن ال سإلفنا أ
ال يير أمإير حلب رسإو اا لذاه. فس قَصد خق الجمهرة نإسخة ليس في الدنإيا مإثِلها؛ وأشاروا عليه باطلبها مإنه، 
خلك. ثم خي شغ حض قَق خت رتى  اا، ح يسمع والطاعة، وقال: تقيم عندنإا أيامإ ملبها مإنه. فأجاباه باال إلى أباي العلءا يط

رتى فرغوا مإن قراءاتها، ثم دفعها إلى الرسإول وقال أمإر مإن يقرأ عليه كتاب الجمهرة، فقرئات عليه ح
يذ مإنها شيءا عن خش اا مإن أن يكون قد  مأعيدها على خاطريّ، خوف رل أن  مت باتعويقك إ له: مإا قصد

خذ مإنه هذا خخ ميؤ مز أن  خله ل يجو خمإن يكون هذا حا خاطريّ. فعاد الرسإول، وأخبر أمإير حلب باذلك، فقال: 
قده إليه. اهـ الكتاب. وأمإر بار

ال مإن طلبة العلم رن رج رطي: أ اا عنديّ باخ يلق وقرأت في باعض مإطالعاتي في الكتب، ووجدته مإع
رج، فحمله مإعه. وكان رنإه ح رتفق أ روله، وأعجبه جمعه وترتيبه، فا للغة سإقط أ خقع إليه كتاب في ال بااليمن، و

اا يخبره قنفه؟ فلم يجد أحد نب أراه ذلك الكتاب، وسإأله عنه: هل يعرفه أو يعرف مإص إذا اجتمع باأدي
لحره في رمن يعلم حال أباي العلءا ابان سإليمان، وتب باذلك. فأراه في باعض الحيان لبعض الدبااءا، وكان مإ

ررة النعمان، واجتمع باأباي العلءا ابان رشام ووصل إلى مإع رله عليه. فخرج ذلك الرجل إلى ال العلم، فد
رول. فقال له أباو ررفه مإا حمله على الرحلة إليه، وأحضر إليه ذلك الكتاب، وهو مإقطوع ال سإليمان، وع
اا، فقرأه عليه. فقال له أباو العلءا: هذا الكتاب اسإمه كذا، ومإصنفه فلن بان فلن. العلءا: اقرأ مإنه شيئ
مل مإا ررج رول الكتاب، إلى أن انإتهى إلى مإا هو عند ذلك الرجل. فنقل ذلك ال ثم اباتدأ أباو العلءا فقرأ له أ

لنسخة، وانإفصل إلى اليمن، وأخبر أهل العلم باذلك. نإقص مإن الكتاب عن أباي العلءا، وأكمل ال

رن هذا الكتاب المذكور هون ديوان الدب للفاراباي. والله أعلم. وقيل: إ

حجنان ريّ، في كتاب ” لزباير المصر ري بان إباراهيم بان ال وذكر القاضي الرشيد أباو الحسين أحمد بان عل
ردثني أباي قال: ريّ، بامصر، قال: ح ينسر حق ريّ ال ردثني القاضي أباو عبد الله مإحمد بان سإند خجنان“ قال: ح ال

رريّ، في الوقت الذيّ كان يملي شعره المعروف بالزوم مإا ل يلزم، فأمإلى في باتنا عند أباي العلءا المع
رم يعود إلى الفكرة اا مإن خمسمائاة بايت، ث ميملي قريب اا ثم  نت، كان يسكت زمإانإ قَي باي خف نة واحدة أل ليل

المقافاة: يراد باها مإطارحة الشعر على قافية واحدة. ولم ترد الكلمة في المعاجم.209
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ردة المذكورة. والعمل، إلى أن كملت الع

مكشي باالقاهرة، وكان مإن أهل الدب، قال: نإقلت ررا ري الم لسلم أخبرنإي نإاصر بان مإوفق بان فرج ال
ررة، ري، ارتحلت أريد المع نة على كتاب الغانإي للرقيق: قال مإحمد بان أباي باكر، ويعرف باالحاتم رر مط مإن 
لصورة، وسإيم الوجه، وهو خسن ال للقى أباا العلءا ابان سإليمان. فبينا أنإا في باعض طريقي، وإذا باشاب ح

حتبه قَع خي قَير، ومإعه شخص وضئ الوجه، حسن الصورة،  خع اا، فلما210أعور، وهو راكب على  اا لطيف  عتابا
اا:211انإتهى إلى آخر عتاباه، قال له الشاب العور  مإنشد

خوى متك في اله مت خن قَن كن قَهإ خح مإن فضيح مت أقب حشر مح ف
اا فلم أسإتطع لكثِرة طرباي باه، إلى أن انإتهيت مرمإت أن أزيد على هذا البيت شيئ قال الحاتمي: ف
نت مإن رول حديثِي مإعه، أن تذاكرنإا في أبايا ررة ودخلت على أباي العلءا ابان سإليمان. وكان أ إلى المع

مله، وهو: حهل قائا مج مذكر مإنها بايت  الشعر، 

خرى يش مد ال مح آسإا خر قَس خت رنإما  قَقإ خد مك الح مب أشرا خص متن مث ل  خحي
اا. فقلنا له: أتعرف لمن الشعر؟ فقال ل. فبحثِنا عنه، فوجدنإاه فقال: لقد أضاءا باصيرة وإن عمي باصر
اا مإن شعرك، رم خلوت مإعه، فسألني: مإن أنإت؟ فقلت: أنإا فلن. فقال: أنإشدنإي شيئ قَرد. ث مبا رشار بان  لب
حسيت أن مأنإ مته في طريقي، و قب الذيّ لقي رشا مت له حكاية ال خكي فأنإشدته. ثم انإتهى حديثِي مإعه إلى أن ح

:212أقول له: إنإه كان أعور. قال: فلما أنإشدته
خهوى مت خنتك في ال خح مإن فضيحهإن كن خب مت أق حشر مح ف

خت عليه:213قلت قَد حز يل  خأ اا. فأسإرع أن قال لي: ف  له: لم أسإتطع أن أزيد على هذا البيت شيئ
خة خالقي مت نإعم خجحد قَهو يصحيح خي ال ممإقلت مت  وفقد

قَمت حش رل أعور، فمن أين لك هذا؟ قال:   إحدى عينيه على بايته.214قال: فقلت: والله مإا كان إ
قديار المصرية، عن الحافظ أباي طاهر ريّ، باال أخبرنإا أباو يوسإف يعقوب بان مإحمود بان الحسين الساو

ري بان باركات بان215أحمد بان [مإحمد بان]  أحمد بان مإحمد الصبهانإي، قال: سإمعت أباا الحسن عل
خحبي باالذنإبة ير ري216مإنصور التاجر ال  يقول:217 مإن مإضافات دمإشق يقول: سإمعت أباا عمران المغربا

خذ مإنها واحدة ولمسها بايده، ثم قال: مإا يف مإن اللوباياءا، فأخ ري الكفيف ك رتنوخ حرض على أباي العلءا ال مع
ربهها مأش قنإي  رل أ قَدسإه.218أدريّ مإا هي، إ حفطنته وإصاباة ح يجبوا مإن  قَلية؛ فتع مك  باال

ري رحمه الله يشاب الحلب خي باهاءا الدين أباا مإحمد الحسن بان إباراهيم بان سإعيد بان الخ سإمعت القاض
يي اللوان. فقالوا: أبايض، لدوا عل مع نة حضروا عنده:  رن أباا العلءا بان سإليمان قال لجماع خلغني أ يقول: با

وأخضر، وأسإود، وأحمر. فقال: هذا هو مإلكها. يعني الحمر.

رن أباا العلءا قال: أذكر مإن اللوان الحمرة وأعرفه؛ خره، قال: بالغني أ وسإمعت والديّ رحمه الله وغي
خن الحمرة مإن ذلك الثِوب. وهذا مإن فرط اا أحمر؛ فأنإا أعرف لو مت ثوبا حبس أل

م حدرت  مج رما  ينإني ل وذلك أ
اا. مجدر كان عمره أرباع سإنين وشهر رما  ذكائاه؛ فإنإه ل

يلم عليه، رما دخل على أباي العلءا بان سإليمان باالعمرة، سإ ري، ل ري الحلب رن أباا مإحمد الخفاج وحكى أ
خأقرأ رم سإأله عن صناعته، فقال:  مطوال. ث ةل  رد عليه السلم وقال: هذا رج ولم يكن يعرفه أباو العلءا، فر

ري؟ ري الحلب اا. فقال له: أنإت أباو مإحمد الخفاج قَشر خع خأ عليه  اا مإنه. فقر ري شيئ قَأ عل القرآن. فقالك اقر

ال عنه. والمعروف: 210 قص مإسالك الباصار نإق «عتب عليه».كذا في الصل ونإ
ال عن ابان العديم.في الصل: 211 «للعور» وفي مإسالك الباصار «العور» نإق
«فقال فلما أنإشده».في الصل: 212
«فقلت له».في الصل: 213
هو مإن قولهم شام البرق إذا نإظر إليه أن يقصد وأين يمطر. وفي الصل، وكذا في نإقل المسالك عن الصل:214

«شممت» مإحرف.
تكملة يقتضيها صحة السإم، وهو أباو طاهر أحمد بان مإحمد بان أحمد بان مإحمد بان إباراهيم الصبهانإي، المعروف215

خلفي ولد سإنة  قس خلفة (باكسر السين وفتح اللم): لقب472باالحافظ ال حسإ اا وسإتين سإنة. و  واسإتوطن السإكندرية باضع
رده أحمد. انإظر التواريخ في وفيات  .576ج

الذنإبة (باالتحريك، وتقديم النون على الباءا): مإوضع باعينه مإن أعمال دمإشق، كما في مإعجم البلدان. وفي الصل:216
«باالذنإبىة» مإحرف.

كذا في الصل!217
«أشبهه»، والوجه مإا أثبتنا مإن نإقل المسالك عن ابان العديم.في الصل: 218
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منإه أباا مإحمد فعرفته باصحة رمإا كو يسلم. وأ رمإا طوله فعرفته باال فقال: نإعم. فسئل عن ذلك فقال: أ
قراءاته وأدائاه بانغمة أهل حلب؛ فإنإني سإمعت باحديثِه.

رن أباا الفضل مإحمد بان عبد الواحد ري في كتاباه المعروف باالذخيرة، أ يسام المغربا خبا وقد ذكر ابان 
ري مإلك يصنهاج رز بان بااديس ال ال عن الخليفة القائام باأمإر الله، إلى المع ريّ، نإفذ مإن باغداد رسإو البغداد

ررة اجتمع رما اجتاز باالمع قيين. فل معبيد خقيروان، حين رام الخطبة لبني العباس، ومإخالفة مإلوك مإصر ال ال
ليّ باين رعر يبل الم رية يمدح باها صاحب حلب، فق اة لمإ ريّ، فاسإتنشده فأنإدشه فيصد رر باأباي العلءا المع

رز مإلك219عينيه خل أمإير المؤمإنين القائام إلى المع رل رسإو مأراك إ خت مإن نإاظم! ومإا  ، وقال له: باأباي أنإ
رز. ححق باالمع خرك. فل خت خبرك، فالعيون لم  خخ حو  القيروان؛ فاط

ري، التي قتهامإ مة ال ميعجبه قصيد رن أباا العلءا بان سإليمان كان  مت والديّ رحمه الله يقول: بالغني أ سإمع
ملها: رو يرثي باها والده، وأ

حريّ حة جا يي خبر حة في ال يي حن مم الم قَك حرمح خقرا حر  قَنإيا بادا لد حه ال حذ مإا ه
ررة لي مإع قتهامإ رياها، لعجاباه باها. فقدم ال خيستنشده إ رل و ةد مإن أهل العلم إ مد عليه أح حر خي قال: فكان ل 

ري؟ فقال: نإعم، وكيف قتهامإ رياها فأنإشدها. فقال له: أنإت ال لنعمان، ودخل على أباي العلءا؛ فاسإتنشده إ ال
نب جريح، حشدها مإن قل متن خك  ينإ مت مإن حالك أ متها مإنك ومإن غيرك، فأدرك ينإني سإمع عرفتني؟ فقال: ل

رنإك قائالها. مت أ فعلم

هذا مإعنى مإا ذكره لي والديّ رحمه الله. اهـ

رلد بان مإنقذ، في كتاباه الموسإوم باـ ري بان مإق رند بان عل ري بان مإه مت مإن خط أباي الحسن عل ”البدايةنإقل
ررة، يي إلى المع ةن عراق لد أباي رحمه الله، قالك وصل إنإسا ردثني ج ردثني أباي قال: ح والنهاية“، قال: وح

يرجز مإن رشيخ اباا العلءا مإع باعض تلمإيذه، فقال: قل للشيخ: مإا في هذه البايات ال فأنإفذ يختبر ال
المعانإي واللغة:

رمإاها خد حب قد  قَر يض خصا باال خع قَلب ال اا أغواهامص خشد خر قَت  خد إذا أرا
خناها رن الله قد أف رد أ 220يو

اا باصلباة عصاره، مف راعي اة، ثم قال: غريبة والله! هذا يص ركر فيها سإاع مطرحت على الشيخ ف فلما 
لب اا“ وهو ح خشد خمإى. ”إذا أرادت ر لد رمإاها“ أيّ يجعلها مإثِل ال يير لها المرعى. ”فقد د رنإه يضرب البال ليتخ أ

يرشاد. وهو ”أغواها“ رعاها في حب ال
مب221 خن حع خنا، وهو  خف يب ال خح رد أن الله قد أفناها“ أيّ أطعمها  . ”يو

مل في المعرة. ررج حت ال حب خي يرجل العراقي، فلم  يرف ال الثِعلب. فمضى تلميذه فع

فصـــل

في ذكر حرمته عند الملوك والخلفاءا والمراءا والوزراءا

اا اا للوزراءا والمإراءا. ومإا علمت أن وزير مر فضله مإورد مة أباي العلءا في علءا، وباح ومإا زالت حرمإ
رل وقصده واسإتفاد مإنه، أو يزمإان إ اا، مإر بامعرة النعمان في ذلك العصر وال ال مإشهور اا، وفاض مإذكور

اا مإن تصنيفه، أو كتب عنه. طلب شيئ

رو مإرتبته وقدره المنيف. لل على عل يتصنيف، مإا يد وسإيأتي في أثناءا فصول هذا ال

ردعوا الخلفة، باذل لباي العلءا مإا معبيديين الذين ا وقد كان المستنصر المستولي على مإصر، أحد ال
اا -وسإنذكر ذلك في مإوضعه- وكذلك داعي قَل مإنه شيئ خب لنعمان مإن الحلل، فلم يق ررة ال بابيت المعال بامع
رن الذيّ يدخل لباي العلءا في ييد في الدين، حين بالغه أ دعاتهم بامصر أباو نإصر هبة الله بان مإوسإى المؤ

اا عن حثمال بان صالح، وكان إذ ذاك نإائاب ختب إلى تاج المإراءا  خك اا،  ةف وعشرون دينار ري حمإلكه نإ خنة مإن  رس ال
رمإه وأسإباباه، ومإا يحتاج مته باجميع مإها حريّ له مإا تدعو إليه حاج ميج ررة النعمان، باأن  قيين باحلب وبامع معبيد ال

).2:77«باين يديه»، واسإتضأنإا في تصحيحها باما ورد في نإفح الطيب (في الصل: 219
رول والخير في اللسان (220 ).18:297). وكذا أنإشدهما مإرويين عن أباي العلءا (20:25ورد البيت ال
كذا وردت العبارة في الصل.221
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رم. فامإتنع رص والعا خته، ويرفع مإنزلته عند الخا ميضاعف حرمإ قذ الطعام، وأن  ةة له مإن أل مبالغ إليه مإما هو 
مإن قبول ذلك.

اا في مإوضعه عند الحاجة إلى ذكره. وسإنذكره أيض

قنف له تصانإيف، وكان المإير عزيز الدولة أباو شجاع فاتك بان عبد الله أمإير حلب، يطلب مإنه أن يص
قمن حدم إليه إلى مإعرة النعمان. وقد أشرنإا في الفصل المتض مل شفاعته، وق مع رتبته، ويقب خف ممإه، وير ويحتر

رنفاته إلى شيءا مإن ذلك. خر مإص ذك

قَحفي مي ميثِني على أباي العلءا، و ريّ أمإير حلب ودمإشق، كان  قدزبار وكذلك أمإير الجيوش أنإوشتكين ال
قسيف“. قجه إليه باالسلم، فعمل له كتاب ”شرف ال المسألة عنه، ويو

وأخبرنإي باهاءا الدين أباو إسإحاق إباراهيم بان شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان مإحمد
قديّ أباو المجد مإحمد بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله، قال: كان قال: أخبرنإي أباي قال: أخبرنإي ج

خكر، مخّ البلد إلى إنإكار ذلك المن خمد شيو ةر في زمإان صالح بان مإرداس. فع خك قَن ممإ ررة النعمان  ظهر باع
يضامإن باها، وأهرقوا الخمر وحافوا ختلوا ال ؛ فجمعهم إلى حلب، واعتقلهم باها، وكان222فأفضى إلى أن ق

مظم، ولم رن المإر قد ع يشيخ أباي العلءا وقالوا له: إ فيهم باعض باني سإليمان. فجاءا الجماعة إلى ال
ليها المإير. المإير أباقاه الله كالسيف القاطع، لن وسإطه قَفه صالح، ثم قال له: السلم عليك أ حر خيع

ينهار الماتع، قاظ وسإطه وطاب جانإباه223وخشن جانإباه حن224، وكال خع قَض  حر قَع خوأ حف  قَر مع قَل قَر باا ممإ قَأ خو خو  قَف خع حذ ال مخ  ،﴿
. فقال له: أنإت أباو العلءا؟ فقال: أنإا ذاك. فرفعه إلى جانإبه، وقضى شغله، واطلق له مإن خن ﴾الجاهلي

رديّ: وأنإشدها أباو العلءا ررة. فعمل فيه -قال: قال لي أباي: قال لي ج يبسين مإن أهل المع كان مإن المح
-:225لنفسه

يل مر إل الق قَم مع خضى ال خمإ يما  خل قَدو خس خج مق ال حفرا ححي  خرو خن ل خحا و
ال إلى صالح خرسإو مت  قَثِ قَدمباع خس خف ةيّ  حم رأ خك مإن القو وذا

حم خحما خل ال حدي خه قني  حمإ مع  قَدفيسم خسإ خل خر ا حئاي خز خه  مع مإن خم قَسإ وأ
مق ينفا خي هذا ال قن خب حج ميع قَدفل  خس قَت مإا ك خق يف خنإ نة  قَحن حمإ قَم  خفك

ررة رن أباا العلءا باعد رجوعه إلى مإع رن أ رنإه سإار إلى حلب. ومإا أظ مءا الدين أباو إسإحاق أ كذا ذكر لي باها
خسه  ررة. ولهذا سإمى نإف ”رهن المحبسين“.النعمان مإن باغداد خرج عن المع

رمام بان الفضل قيين باحلب، لباي غالب ه مض الهاشم ري باع ييره إل خة في تاريخ سإ مت هذه الحكاي وقد قرأ
يذب، قال: بان جعفر بان المه

ررة النعمان- خم الجمعة -يعني بامع ةة في الجامإع يو سإنة سإبع وعشرة وأرباعمائاة: فيها صاحب امإرأ
خي والمشايخ، رل القاض حمإع إ لل مإن في الجا خفر ك خسها، فن حصبها نإف رن صاحب الماخور أراد أن يغ قَت أ وذكر

خصيدا. يدولة صالح في نإواحي  خشبه ونإهبوه. وكان أسإد ال وهدمإوا الماخور، وأخذوا خ

ثم قال، في هذا التاريخ:

سإنة ثمان وعشرة وأرباعمائاة: فيها وصل المإير أسإد الدولة صالح بان مإرداس، إلى حلب، وأمإر
حعيد اا، وذلك باعد  حبس الحصن سإبعين يومإ ال في مإح متقل سإبعون رج ررة وأمإاثلها، فاع بااعتقال مإشايخ المع

رنإما غلب تادرس حثر لذلك، وإ قَؤ ممإ ريام، وكان أسإد الدولة غير  رنإه يقيم226الفطر باأ  على رأيه، وكان يوهمه أ
رذب وأباا المجد -يعني أخا أباي العلءا- مل المه رنإه خاطبه في ذلك؛ فقال له: أقت عليهم الغيبة. ولقد بالغنا أ

نر! مإا أفعل!. مخو باسبب مإا

خخ أباا العلءا خعى الشي ريافارقين، وقطع عليهم ألف دينار، واسإتد خمإ مدعي لهم في آمإد و رنإه  وقد بالغني أ
رما حصل عنده في المجلس قال له227[بان] ررة النعما. فل  عبد الله بان سإليمان رحمه الله باظاهر مإع

«خافوا».الحيف: الجور والظلم. وفي الصل: 222
«حداه».في مإعظم النصوص: 223
«أبارداه».في مإعظم النصوص: 224
).1:302في اللزوم (225
«باادرس»، وقال في الحاشية: في مإعجم الدبااءا وابان العديم: «تادرس» باالتاءا المثِناة،في الوافي باالوفيات للصفديّ 226

وهو عند ياقوت باالدال المهملة وهنا باالمعجمة، وفي فهرس العلم باالمهملة.
سإاقطة مإن الصل.227
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رد هجيره يدمإها ونإاصحه، كالنهار الماتع، اشت ريد الجل أسإد الدولة ومإق يشيخ أباو العلءا: مإولنإا المإير الس ال
مه حن228وطاب أباردا خع قَض  حر قَع خوأ حف  قَر مع قَل قَر باا ممإ قَأ خو خو  قَف خع حذ ال مخ رداه،  خح مشن  خخ محه و قَف مص يسيف القاطع، لن  ﴿؛ وكال

حطع مق رن المال قد  مخ أباو العلءا أ رشي ليها الشيخ. ولم يعلم ال متهم لك أ . فقال صالح: قد وهب خن ﴾الجاهلي
اا: رم قال الشيخ أباو العلءا باعد ذلك شعر رل كان قد سإأل فيه. ث عليهم، وإ

اة مباره حلي  خمإنز مت في  ييب قَدتغ خس خح خد ال حقي خف حب  ميو خر الع حتي خسإ
يل رل الق مر إ قَم مع خضى ال خمإ رما  قَدفل خس خج مق ال مروحي فرا يم ل مح و

نح اا إلى صال مت شفيع قَثِ حع قَدمبا خس ةيّ ف وذاك مإن القوم رأ
حم خع الحما خي سإج قن مع مإ خم قَدفيس خر السإ مه زئاي مع مإن خم وأسإ

مق ينفا خي هذا ال قن خب حج قَع مي قَدفل  خس ةة مإا ك حمإحن قَت  خق رف خكم نإ ف
خع قَج خسإ رشعر: نإحن الذين تسمع مإنا  اا قال له عندمإا أنإشده هذا ال لرواة أن صالح مض ال وقد ذكر باع

الحمام، وأنإت الذيّ نإسمع مإنك زئاير السإد.

وهذا تاذرس المشار إليه في هذه الحكاية هو تاذرس بان الحسن النصرانإي، وكان وزير صالح بان
ررة شيءا؛ لنإهم اا عنده. وكان في نإفسه مإن أهل المع قكن رسيف والقلم، وكان مإتم خب ال مإرداس، وصاح

يلى عليهم مأنإزلوا عن الخشب ليص خلبهم وقتلهم. فلما  خته وص ختل يبع ق خماه الخوريّ وكان يؤذيهم، فتت خح قتلوا 
رل الملئاكة! فبلغت اا، ومإا هي إ حبايض اا  رناس حينئذ يكايدون النصارى: قد رأينا عليهم طيور خفنوا، قال ال ميد و

مة مإن نإهب رتفقت هذه الواقع اا لهم. فلما ا يدها ذنإب ررة، واعت حخقمها على أهل المع مة تاذرس، فن هذه الكلم
ردد تاذرس عليهم لذلك. الماخور، ش

 في229والمهذب المذكور هو الشيخ أباو الحسن المهذب بان ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
رن الذيّ لي رثِني على ترك أكل الحيوان أ رما ح اا للنفس. وقال في آخر كلمإه: ومإ أكل الطيبات، وقهر

مت على ميعجب، واقتصر خض مإا يجب، باقي لي مإا ل  اا، فإذا أخذ خادمإي باع ةف وعشرون دينار ري في السنة نإ
مذب على اللسن. مسن، ومإا ل باع قَل مبا نل و فو

فأجاباه باجواب يطلب فيه تحقيق القول، ويقول في آخر رسإالته:

مبالغة مإثِله مإن رلة فيما هو  يدم باإزالة الع وقد كاتبت مإوليّ تاج المإراءا -يعني ثمال بان صالح- أن يتق
يضرورة، ويجريّ في أمإر مة هذه ال ميكشف عنه غاشي حل يدوام؛  حته باه [على] الدرار وال قذ الطعام، ومإراعا أل

لصورة. من مإن ال حن مإا يكو مإعيشته على أحس

نب دفع ذلك عنه. خقبول ذلك، وأجاباه باجوا فامإتنع أباو العلءا مإن 

قفق وسإنذكر المراسإلت باينهما، إن شاءا الله تعالى، فيما يجيءا مإن فصول هذا الكتاب، والله المو
يصواب. لل

فصـــل

في ذكر اضطلعه بالعلم والدأب، ومعرفته بلسان العرب

مت عليه غير ذلك، فقال: أخبرنإا حذن لنا فيه، وقد قرأ ريّ، فيما أ حكند ميمن زيد بان الحسن ال أخبرنإا أباو ال
قتبريزيّ قال: مإا ريا ال ردثني أباو زكر خجريّ، قال ح يش ريّ، المعروف باابان ال أباو السعادات هبة الله بان العلو

اا، خيقرأ عليه، ووضعوا حروف رمن  ةم مإ يتفق قو ريّ. ولقد ا رر قَفها المع نة ولم يعر قَت باكلم خنإطق رن العرب  أعرف أ
نت أخرى، وسإألوه عن الجميع على قيها كلما رلفوها كلمات، وأضافوا إليها مإن غريب اللغة ووحش وأ
يم اا، ث مينكرها، ويستعيدها مإرار مج لها و يلفوه ينزع يما أ نة مإ يلما وصلوا إلى كلم سإبيل المإتحان، فكان ك

اة رم أطرق سإاع رتى انإتهت الكلمات. ث رية يشرحها ويستشهد عليها، ح يقول: دعوا هذه. واللفاظ اللغو
حت؛ لتمتحنوا باها مإعرفتي، وثقتي في قَم وقد وضعتم هذه الكلما مك حبا قنإي  اا، ورفع رأسإه وقال: كأ مإفكر

مق مإا بايني وباينكم. فقالوا له: حفرا رل فهذا  حمحال، وإ معوا ال ختد مفوا لي الحال، و حش خيك روايتي. ووالله لئن لم 
رل مإا قالته العرب، خت مإا قصدنإاه. فقال: سإبحان الله! والله مإا أقول إ مر كما قلت، ومإا عدو والله المإ

«أباردد» تحريف.في الصل: 228
هنا باياض في الصل.229
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رنإها نإطقت لن أ  ... ...230ومإا أظ

خده] خذب [سإي مف نإفسه،231والرائاد ل يكذب أهله. وأمإا العبد إذا ك مل مإن ل يعر حعد. والجاه خسإ حعد ول   فب
خكيف خف نر.  مش مأ حني با قَيت خي مكر أمإسه. ولنفسي الجانإية أقول: أع يذاهل مإن ل يذ قَت رياضة232وال خي مدر. أع قَر مد  با

قَدت خد مت، حتى ج خذبات. مإا اعتزل مت، فعن الخير أع مر الماءا مإن الجمر المضطرم. إن كذبا قَص خع حرم، و خه ال
خرب باها ميض خطوق،  مت  ةة ذا قَزل. ومإا حمامإ حنعت باال قَزل، فعندها ق خه رد ول  حج ملح ل متني ل أص خزلت، فوجد وه

يشوق، كانإت في وكر مل في ال اا،233المثِ حريد يشجر والغصون؛ تألف مإن أباناءا جنسها  مصون، باين ال خمإ  
حن تغريدا؛ مإسكنها قَكراتها باالبيت الحرام،234فيتراسإل مبا لر في  مم من باه غوائال الشراك، ت خراك، تأمإ قَعمان ال خنإ  

نق خرق لطري قَف خت لد235ل  حج ررمإة، فأصبحت وهي  خدر فخرجت مإن الرض المح ررها الق ند ول رام؛ فغ  صائا
قَير؛ فإذا خمإ قل  خنعها مإن ك اا للطير، ومإ خها سإجن خع خد رل؛ فأو حفظ لها مإن إ رل، مإا ح حح ةد في ال مإغرمإة؛ صادها ولي

خخصائاص قَت مإن  مس مإن236رأ حر متما رلت  حكر الحمام، ظ خباوا خفص  قَرفها أخاها،237 الق خط ححمام، تسأل با خرع ال مج  
قل عين. مق مإن ك مإا فعل باعدها فرخاها؛ فيقول: أصبحا ضائاعين، قد سإترهما الور

يلما مك قَجر  خف حن في ال خضاعا قَن خي حن  حبمفريخا خت نإاع قريح أو صو ييّ ال حو خد رسا  خح أ
خن حنإع، واعترض دو من مإا هو صا رزمإا خنع ال قَن ص قَضرة. لك خح قني إلى تلك ال قَضرة، مإ ين حعيشة ال خق إلى ال خو -باأش

خجريض، دون القريض. المورد نإمير أزرق خصص؛ وال خق خصض، دون ال خغ ، ولكن238الخير مإانإع؛ حال ال
خرق قَش خي يشراب  خنإف باال .239المد

قَت خير ختطا خر  لنسو مد ال خب مل رما رأى  حلل قَعز حر ال خفقي خم كال حد خفع القوا خر
240

خك الباد. يد خص ملبد، هيهات!  قَض  خه انإ
حه على مإا ل يستوجبه ري رن باول مب المشتمل مإن حسن الظ رما كان اليوم الذيّ ورد فيه الكتا ،241ول

حغب قَن ر حه إ حل قَخ مأ من دأية لم  يي ابا حنإس إل قشرات. لو أ قلثِات باالنعيب ومإع قشرات، مإثِ من مإب حغرباا ري ال قَت باه عل عكف
اا مته وشي اا، وكسو اا وعنبر خحه مإسك مت جنا رمخ قرجل؛ أو تقليد، يقع باالجيد؛ ولض قَجل، في ال حح حي مإن  قَل خح في ال
قَن قضى لتراب، إ مب، لغيرك باعدها ال خسإبيبة. يا غرا يشبيبة، في أحسن  مل مإن لون ال رنإه يختا اا. على أ خر ححب و
ةة مإن خقسيم خم  رن كتاباه الكري قل عام. كأ نم ل في ك قل يو اة في ك يطعام، إتاو متؤثره مإن ال مت لك مإا  قَذ الله نإب

خثراها، حمد  خسإدية؛ فع قَتها النإواءا ال خق رية، سإ ةة نإجد حني مإنه روض قَت ينإما طرق خقطيب؛ وكأ حب ال خلنإا مع باا يو خض خت قطيب،  ال
مربااها خجت  حر مرها للباصار242وأ حه243؛ وأبادى باها ممشب رشقيق، با قَت مإن ال قَت قصار؛ وازدانإ حربا مض . كدنإانإير 

رل لنجوم نإجوم، ومإن ط رنإها سإماءا؛ ولها مإن ال ةض وكأ ةع244العقيق؛ ولعب فيها الماءا، وهي أر  الشجر دمإ
ريّ]؛ لكي أسإتمتع ختركه [لد خسني با حنإ ميؤ خد أن  حر حبيئة245مإسجوم. ولقد سإألت الوا خخ ممشاباه  حجر، با  في نإا

هنا سإقط لم ينبه عليه في نإسخة الصل؛ فإن الكلم التالي مإن رسإالة له في مإجموع رسإائاله كتب باها إلى الوزير230
 بايروت. والرسإالة قد نإقلها -مإع رسإائال أخر- ابان فضل الله99-92 مإرجليوث و62-59الفلحي. انإظر الرسإائال 

رماالعمريّ في مإسالك الباصار فقال:  «ومإن رسإائال أباي العلءا رسإالة كتب باها إلى أباي نإصر صدقة بان يوسإف، ل
خزهره، خهى باأحسن  ميز خع  ررباي ريديّ ال اسإتدنإاه إلى حضرة عزيز الدولة فاتك صاحب حلب، وهي: لو أهديت إلى حضرة سإ

خيّ زهره، ول حد قَن أه رصرت واختصرت، فكيف باي ول أقدر على أ رنإي ق رنفيس مإن جوهره؛ لكان عنديّ أ خر يتباهى باال والبح
يرائاد ل يكذب أهله...» وفيها اختلفات عما نإقله ابان العديم هنا. أنإتزع صدفه، فدع الجوهرة. وال

 مإرجليوث.59التكملة مإن الرسإائال ص231
«وكيف» وتصحيحه مإن الرسإائال.في الصل: 232
في الصل: «ذكر».233
«أسإكنها».في الصل: 234
«لمكان».في الرسإائال: 235
«حصاص».في الصل: 236
هذا الحرف ليس في الرسإائال.237
«غير أزرق».في الصل: 238
في الصل: «ولكن المدنإف باالسراب أشرق».239
قائاله لبيد. وانإظر اللسان مإادة (فقر).240
«ولما ورد الكتاب المشتمل أوليه على مإا ل يستوجبه مإن حسن الظن». وقد أصلحنا العبارة وأتممناهافي الصل: 241

مإن الرسإائال.
«وأرجت دبااها».في الصل: 242
«نإهارها الباصار».في الصل: 243
«ظل الشجر» مإحرف. وفي المسالك: «طل السحر».في الصل: 244
«أسإتمع».في الصل: 245
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اا اا مإبهج خرى لها مإنظر خي يروضة باينا  خس ال حلن أكون جلي خمإة246الحاجر؛ و رن العا اا. وإ ررج اا مإتأ قَرف خع ، سإاف مإنها 
رولين، فقالت عالم، والناطق باذلك [هو] اا مإن أسإاطير ال مب شيئ حح ملمإور أسإتص حهدتني في صدر ا ع

247

حم مل القو لو ختق خد  لدنإيا جاهد. وزا لرا إلى القناعة، فقالت هذا زاهد، وأنإا في طلب ال يظالم، ورأتني مإضط ال
ري صلى الله عليه رهال، الذين ورد فيهم الخبر المأثور عن النب مت أن أكون كأحد الج يتى خشي يي، ح عل

خم باموت العلماءا،((وسإلم:  حبض العل قَن يق مصدور الناس، ولك اا [نإتزعه] مإن  مض العلم انإتزاع حب خيق إن الله ل 
رلوا للوا وأض خض ختوا باغير علم، ف مسئلوا فأف ال، ف رها مج اا  رتخذ الناس رءاوسإ ةم ا خق عال رتى إذا لم يب مت))ح . فغدو

قَت عن الحضور خف حني عنها في المستمع، وعا مك رلة،  حع قَت  خث رم حد قَبع. ث خسإ نث أو  حت باعد ثل قَباع، كالمي خر خس  قَل حح
مجمع. وفي الكتاب العزيز  حرفي ال قَك حذ خلى  حإ قَوا  خع قَسإ خفآ حة  خع مم مج حم ال قَو خي قَن  حمإ حة  خل يص حلل خيّ  حد منإو خذا  منوا إ خمإ خن آ حذي يل خها ا لي أ

خ خي ﴿
للفي لمرض ينإما ذكرت ذلك لينتهي إلى الموقف الشرف أن تخ . وإ حه ، عاق عن أداءا المفترض.248﴾الل

نة249والرمإاءا، ل توجبه للشيءا السإماءا نة شائاك يب شجر مر مره الخطير.  حل وغي مج يلر خيطير، ل قذكر ل رن ال . وإ
خغيلن، تذكر في آفاق البلد، وغيرها مإن لم  مأ ممرة وكنيتها  يس ممها ال قَذب، اسإ مؤها غير ع قَحب، ومإا خر للها غير  ظ

لصورة [مإن البشر] حح ال اا، وقبي اا وعنبر خعى كافور قَد مي خحة  خد كريه الرائا يب أسإو حكر. ر منإ حكر  مذ قَن  يثِمر إ أشجار ال
مث يب خش خت رنإما  حلم فيه. وإ ند ل عا ةل ضرير، نإشأت في بال ري وأنإا رج ردى العلم إل اا. وكيف يتأ ال وقمر يدعى هل

يسامإية.251، باالجوازع250النامإية  ال

قَقد التوتير خف محداءا باغير باعير، والنإباض مإع  خيّ الليل252وكيف ال رن سإار يشيخ أ قيديّ ال ،253. فإن بالغ سإ
اا حبير اا وع ممإدامإ خب أمإير  اا، والسحا اا وحرير قَشي رن الرض أنإبتت و خض على سإهيل، وأ رده254قب ، فهو أعرف بار

قَمض خح نة و رل مخ خو با من قَع مب الرض، أن ت قَس خح قَبطلين.  مم حفع في الهواءا، أن يأتي255على ال حب المرت يسحا مة ال ، وعاد
قَن للورقاءا، باكوكب الخرقاءا خمإ مبلجة. و يلغت إلى ال لدلجة، با قظماءا. وال قيّ ال حر خي256با ؛ وللفرقد، أن يضح

خض يساهرون. أعر حت هذه المنزلة، ولمثِلها سإهر مإن أهل العلم ال اا للفرقد! لهفي على فوا مإجاور
قَوفل ين ممإل258 وغاب العائام، وأومإض البارق فأين الشائام257ال خأآ  . اا حظيم خع اا  خز فوز مفو قَم فأ مه خع خمإ مت  قَن مك حني  خت قَي خل خيا  .﴾ ﴿

اا. مع ول أمإلك جوابا خم اا، وأنإا كقتلى بادر أسإ مإن الله ثوابا

ليا خح خت  خت لو نإادي قَع حديّلقد أسإم متنا خة لمن  قَن ل حيا ولك
اا مإن هذه مت باارئا خقبر! لو كن قيت مإن  مر باإخراج مإ قَبر، فكيف يأمإ حسير باالج ميعين الك خعزيز الدولة  و

رلة قنإي عنها راض259الع مت نإفسي بازيارة تلك الحضرة؛ غير أ ررف ، ومإا أقرباني إلى انإقراض، وأنإا260،لش
يتمراض قَم261حليف ال مت قَب خس خك خمإا  قَم  مك خل خو قَت  خب خس خك خمإا  خها  خل قَت  خل خخ قَد  خق ةة  يمإ مأ خك  قَل حت مت في قوم قيل فيهم:  ﴿. وقد غدو

رتصل باها مإا باقيت. ين دعائاي مإ مت أو شقيت، فإ حعد خسإ . فإن  خن ملو خم قَع خي منإوا  خكا يما  خع خن  ملو خئ قَس مت خل  ﴾خو

يثِل باقوله :262وتم

نق قر خح ممإ حل  خد آ مل باع قمإ مأؤ خد إيادمإاذا  قَع خبا قَم و مه خل حز خمإنا مكوا  خر خت
نق حر خباا حر و يسدي حق وال خنإ قَر خخو حل ال قَندادأه خسإ حت مإن  لشرفا حر ذيّ ال قَص خق وال

حرهم قل ديا مح على مإح قريا حت ال خر حدخج حمإيعا منإوا على  ينإما كا فكأ

اا».في الرسإائال: 246 اا مإبهج «إن لم ير لها مإنظر
التكملة مإن الرسإائال.247
«وإنإما ذكرت ذلك لينتهي إلى حضرة عزيز الدولة أعز الله نإصره أنإي تخلفت عن خدمإته لمرض».في الرسإائال: 248
ردمإة، ومإوضعها في الرسإائال باعدفي الصل: 249 «والرتغاءا ول توجبه للشيءا السإماءا»، وقد وردت هذه الجملة هنا مإتق

قوله التالي: «إن ذكر نإكر».
«نإشبت الرامإية».في الصل: 250
«باالجوارح».في الصل: 251
«وكيف الهداية باغير دوس والنإباض مإع قصر القوس». والصواب مإا أثبتنا مإن الرسإائال.في الصل: 252
«فإن بالغ سإيرنإا الوريّ لينزلن سإاريّ الليل» مإحرف.في الصل: 253
اا».في الصل: 254 «وعصير
«أن تخلو باخلة وحمض».في الصل: 255
«بامنازل الخرقاءا».في الصل: 256
«توفل».في الصل: 257
«وغاب العايم وقد الشايم».في الصل: 258
الكلم باعد هذه اللفظة لم يرد في رسإائال أباي العلءا باطبعتيها. فلعله مإن رسإالة أخرى.259
«غير راض».في الصل: 260
«التمراد» باالدال، مإحرف.التمراض: تفعال مإن المرض. وفي الصل: 261
)20-2:15هو السإود بان يعفر، مإن قصيدة في المفضليات (262
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خلح خف ري بان جعفر بان  ري هو عل خلح خف ، وزير الحاكم المستولي على مإصر، وليس باأباي263والوزير ال
ري خلح خف قده، والثِانإي264نإصر صدقة بان يوسإف ال رول مإنسوب إلى ج يلى الوزارة. وال اا تو رنإه أيض ؛ فإ

رول. مإنسوب إلى ال

فصـــل

رلة ماله في ذكر كرم أبي العلءا وجودأه، على ق

ونزارةّ موجودأه

رن الذيّ لباي رنإه لما بالغ أباا نإصر هبة الله بان مإوسإى داعي الدعاة، أ قدم أ قد ذكرنإا في الفصل المتق
رنإه خته، وأ يل ميزيح باه ع ميجريّ عليه مإا  حثمال بان صالح باأن  اا، كتب إلى  ةف وعشرون دينار ري رسنة نإ العلءا في ال

ررة النعمان. حمإلكه [في] مإع امإتنع مإن قبول ذلك. وهذا كان مإقدار مإا يدخل له مإن 

مينشيه، حظمه و رتاب، يكتبون عنه مإا يمليه، ومإا ين نة مإن الك ميجريّ مإنه على جماع وقد كان مإع هذا 
اا لولي الحاجة رنإه كان يدفع مإنه شيئ رتى إ يدفع إلى هؤلءا، ح نم يخدمإه. ول يقنع باال وكان يعطي مإنه لخاد
مت مإنه باحلب، عن ردب في كتاباه، وقد سإمع ردد إليه؛ فقد أخبرنإا عمر بان مإحمد بان مإعمر المؤ رمن يتر مإ

اا ميجريّ رزق ريّ  رر قتبريزيّ قال: كان المع ريا ال ردثنا أباو زكر أباي الفضل مإحمد بان نإاصر الحافظ، قال: ح
ردد لجل الدب إليه. رمن كان يقرأ عليه، ويتر على جماعة مإ

خمإجا قَزنإا مرو  أنإشأه لولده265وقرأت باخط أباي الفرج مإحمد بان أحمد بان الحسن كاتب الوزير، 
ررة خره بامع نن وعشرين وأرباعمائاة إلى الحج مإن أذربايجان، وعبو خته في سإنة ثما الحسن، يذكر فيه رحل

منورده باكماله في باعض رثِناءا. وسإ ال في تقريظه وال النعمان، ويذكر اجتماعه باأباي العلءا، وذكر فص
مد في هذا الكتاب. حر خت الفصول التي 

ند حف ممإستر ميفضل عليه، و قلعم  ميجيده، ومإت نف  مده، وتصني نب يفي رمه على أد ومإن جملة ذلك قوله: وقصر ه
ميحسن إليه. مصعلوك 

نخّ بااق يخدمإونإه، ويقرءاون باين يديه، مد أ ممونإه، وأول ةش يكفيه وي ةة يأويها، ومإعا قال: وله دار حسن
اة قَخل مإعاشه نإفق خد رم ينفق على نإفسه مإن  خجر. ث يراق بارسإمه مإستأ مسإون عليه، ويكتبون له، وو ويدر
مغربااءا. قرقه على أخيه وأولده اللئاذين باه، وللفقراءا والقاصدين له مإن ال مضل عنه يف طفيفة، ومإا يف

وأخبرنإا القاضي شهاب الدين أباو المعالي أحمد بان مإدرك بان سإعيد بان مإدرك بان سإليمان، يأثره
ردة يقرأ عليه، يشيخ أباي العلءا، وأقام عنده مإ قتبريزيّ قدم على ال ريا ال رن الخطيب أباا زكر قيين، أ عن المعر

قَن يراه؛ ليشتريّ خمإ يشيخ أن يدفعها إلى باعض  اة فيها ذهب، وقال له: أوثر مإن ال ير مص مب  وأعطاه الخطي
ممإقامإي عنده ردة  يي في كل يوم، لتناوله مإ ميجريّ ذلك عل اا، ومإا تدعو حاجتي إليه، و اا ولحم مخبز لي باها 
ةل خن لي شغ يفه خاطريّ، ول يكو يرغ باالي للسإتفادة، ويتر يفر باذلك على الشتغال، ويتف للقراءاة، وأتو

ردم إلى وكيله، وأجرى يرة مإنه، ووضعها عنده، وتق غير مإا أنإا باصدده. فأخذ الشيخ أباو العلءا الص
قَن ذهبه الذيّ حمإ لن أنإه  ررة النعمان، وهو يظ ممإقامإه بامع خة  رد مته، فتناول ذلك مإ للخطيب مإا تدعو إليه حاج
مب خته باعينها. فقال الخطي رر مص خخ أباا العلءا، فدفع إليه  يشي يدع ال رما أراد النإصراف و يشيخ. فل دفعه إلى ال

اا. وقال إنإه 30ترجم له ابان الصيرفي في كتاب الشارة إلى مإن نإال الوزراة ص263 اا وأجلهم قدر «مإن أوفى الكتامإيين بايت
وكان أباوه مإن الجواد» ثم قال: «وكان أوجه المإراءا في الدولة الحاكمية، وقاد الجيوش السائارة إلى الشام، ومإرض
في سإنة سإت وأرباعمائاة، فركب المإام الحاكم إلى داره لعيادته، وحمل إليه مإرتبة ديباج وخمسة آلف دينار. وكانإت

ردم ذكره». اا. وفي رجب سإنة ثمان وأرباعمائاة باعث باما تق هذه عادته إذا عاد أحد
«وحكي عنه أنإه أمإلى سإجل تقليده ليلة اليوم الذيّ خلع عليه فيه، وقال: 37ترجم له ابان الصيرفي في الشارة ص264

وذلك في سإنة سإت وثلثين وأرباعمائاة» ثم قال: «وقبض عليه في سإنة تسع وثلثين وأرباعمائاة، واعتقل وقتل».
: «وفيها قبض بامصر على الوزير فخر440وسإماه: «أباو مإنصور صدفة بان يوسإف». وقال ابان الثير في حوادث سإنة 

رول اا وأسإلم. فيبدو أن نإسبته إلى ال الملك صدقة بان يوسإف وقتل» وقد ذكر ابان الصيرفي وابان الثير أنإه كان يهودي
نإسبة ولءا.

.594«روزنإامإه» الفارسإية. ومإعناه كتاب الخبار اليومإية، أو الصحيفة اليومإية. انإظر اسإتينجاس روزنإامإج: مإعرب 265
و«روز» يوم. و«نإامإه» مإكتوب. وفي الصل: «روزنإامإج».
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يرض له باأخذه. خع حة مإن علمك، و رنإك تفعل هذا، ول أردت التثِقيل عليك باغير السإتفاد مت أ يشيخ: مإا ظنن لل
مبك باعينه. فأخذه الخطيب خه ري، وهذا ذ ررة عل لص قد هذه ال يشيخ: قد كان ذلك، ول سإبيل إلى ر فقال ال

اا. اا مإحتاج وانإصرف، رحمهما الله تعالى. وكان الخطيب فقير

فصـــل

رفتها عن أخذ في ذكر قناعة نفسه وشرفها، وع

نلفها نظ رت الناس و صل

قَح أباو خد قصلة. ولم يم قَفد وال قر رلب ال مط رنإه لم يكن مإن  يزنإد، أ ردمإة سإقط ال قد ذكر أباو العلءا في مإق
نة رناس، وكان ذلك في مإقارض قَدر عمره، قبل انإقطاعه عن ال خص خر مإن الناس في  رل اليسي  تقع266العلءا إ

يرجل مإن أهله مإن تنوخّ، رشريف أباي إباراهيم؛ أو أن يكون ذلك ال نل كبير فاضل، مإثِل ال باينه وباين رج
نءا ول نإائال، ولم رظم؛ ولم يمدحهم لعطا نك مإطاع، أو وزير مإع ري، أو لمل يتنوخ خصيصي ال مف قرضا ال مإثِل أباي ال

اة مإن شريف ول وضيع. اة ول صل ري يقبل هد

ررة النعمان حين عزم على وقد ذكر في رسإالته التي ذكرنإاها فيما قبل، وكتبها إلى أهل مإع
النإقطاع في مإنزله، والحتجاب عن الناس:

قرجال“. رثِر بالقاءا ال خشب، ول أتك ين مر مإن ال حثِ مت أسإتك مف مإا سإافر ”وأحل

قيين من جزاءا البغداد حس قَح مي حهدوا لي267ثم قال باعد ذلك فيها: ”و رق، وش ؛ فلقد وصفونإي باما ل أسإتح
لش حذل باالصفات، ول ه خج رد، فصادفونإي غير  حج ري أمإوالهم عرض ال خرضوا عل خع باالفضيلة على غير علم، و

إلى مإعروف القوام“. اهـ

ردم قلي268وقد ذكرنإا في الفصل المتق خكتب إلى عزيز الدولة أباي شجاع فاتك مإتو ري  خلح خف رن الوزير ال  أ
ررة خمإع اا فيها، وسإمع باخراج  قدمإ نم، يكون مإتق مر عل خنى له دا ميب حلم إلى مإصر، ل حلب وأعمالها، باحمل هذا العا

ررة النعمان، واجتمع باأباي يدولة نإهض للوقت، وسإار إلى مإع خده، وأن عزيز ال النعمان له في حياته وباع
ري يستعفيه مإن ذلك، فأعفاه، وسإمح حح خل مه، وكتب إلى الوزير الف خل رل عليه. فاسإتمه العلءا، وقرأ السج

قله. باترك ذلك ك

ري، في ذكر قط أباي اليسر شاكر بان عبد الله بان مإحمد بان عبد الله بان سإليمان التنوخ وقرأت باخ
اا، ند مإن خلق الله شيئ أباي العلءا بان سإليمان رحمه الله، قال: ولم يكن مإن شأنإه أن يلتمس مإن أح

:269وكان كثِير المإراض، فقال

خب مإن الناس بال قَي يس قَيبل أطلب ال يس 270أطلبه مإن خالق ال

ةؤ مل أنإي امإر رو ةد يفرق في عيبيويشهد ال خس خج 271لي 

قني باها خظ يتـ272تضرب أضراسإي و مدس ال قَن مك  في جيبي273ـعطيس باال
يل الـ خج خي مإما أنإا فيه و حبويل قَي خو نح وعن  مر عن وي أمإ

ةة خي مإحمود رن أعمال قَيلو أ خن قَع خي وا حبا محوطي  مت   باي274لقل
اا مإن خط أباي اليسر في ذكره، قال: مت أيض ونإقل

«مإعارضة».في الصل: 266
«والله يجعلهم أحلس الوطان، ل أحلس الخيل والركاب، ويسبغ عليهم النعمة سإبوغ القمراءاقبلها في الرسإائال: 267

الطلقة على الظبة الغرير».
يريد الفصل الذيّ سإبق الفصل السالف وهو (فصل في ذكر اضطلعه باالعلم).268
البايات مإما لم يرو في الديوانإين. وقد وردت في الصل مإكتوباة باصورة النثِر.269
«السبب» في المرتين.السيب: العطاءا. وفي الصل: 270
«يغرق في عيبي» أو: «يفرق مإن عيبي».كذا. ولعلها 271
كذا!272
الكندس: عروق نإبات داخله أصفر وخارجه أسإود، إذا سإحق ونإفخ في النإف عطس.273
«عني باالضم عناية وكرضي، قليل» وقد جرى أباو العلءا هنا على هذه اللغة القليلة.في القامإوس: 274
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خب مإصر باذل له مإا بابيت رن المستنصر باالله صاح مذكر أ لنعمان مإن الحلل، فلم275و ررة ال  المال بامع
اا، وقال: قَقبل مإنه شيئ خي

انى حغ حمإن  مة لي  ينإما غانإ مأسإوانكأ حدن  قَع خمإ قد عن  خع 276ف

قصبا قَغمي عن زمإان ال خر مت با حتي وأكوانإيحسإر قَق خو ملني  حج ميع

«باالبيت».في الصل: 275
اا في الرمإل، كما ينبت الجزر». وفي: 87غانإة، جاءا في كتاب البلدان لبان الفقيه ص276 «وبالد غانإة ينبت فيها الذهب نإبات

اا مإعادن للذهب. الصل: «غانإه» تحريف. وباأسإوان أيض
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